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 )السعد(
 اللغة العربية يف

 الصف الثالث االبتدائي

 إعداد / حسام املنسي
 

 بطاقة تعارف
 ..........................................االســــــــم /

 ...................................................ت/ 
 .........................................أحب أن أكون /
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 2019 :            التاريخ        /        / )حفظ(كلماتي اجلديدة

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 رحالت رحلة مساء أرض بلغت وصلت 

 أرضون / أراٍض أرض قصرية طويلة / لفت  شّد جذب

 أوطان وطن صرف / طرد / نفر جذب اهتمام / تركيز انتباه

 النخيل / النخل النخلة غفلة انتباه املشاهد ناظرامل

 آحاد أحد القبيحة الرائعة اجلميلة الرائعة

 / الفراش الفراشات الفراشة اجلزر البحريات حدائق بساتني

 حبرية
 بها حتيط املاء من مساحة

 األرض
 / السائحون السياح السائح احلزن البهجة

 املناظر ملنظرا / حلقت / ارتفعت طارت حطت أحست شعرت

 السماوات السماء كريه شهي / السرور الفرحة البهجة

 أنواع نوع قبيح مجيل أروع / أحسن أمجل

  اخلضراوات اخلضراء املاحلة العذبة / هبطت نزلت حطت

 متاحف متحف / صمتت سكتت حتدثت لذيذ شهي

 قالع قلعة ظمئت شربت ارتوت  شربت 

 معابد معبد لغائمةالعكرة/ا الصافية احللوة العذبة

 بساتني بستان فارقت رافقت / روت تكلمت حتدثت

 / السجاجيدالسجاد السجادة /املتفقةاملتشابهة املختلفة / الرائقة النقية الصافية

 / أعني عيون عني عدو صديق أصناف أنواع

 أخريات / أخر أخرى استقبلت ودعت صاحبت رافقت

 أوساط وسط القرية املدينة املتنوعة املختلفة

 مياه / أمواه ماء اآللية اليدوية التحف لعرض مكان  متحف

 الروائع / الرائعات الرائعة باع اشرتى احلصن القلعة

 املعبد
مكان العبادة عند 

 الفراعنة
 أسواق سوق  حزن سرور
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 واحة
 بها الصحراء وسط أرض

 وشجر ماء
 الزيتون الزيتونة  

 واحات واحة   تركت وّدعت

 الرمال الرمل   تهيأت / جتهزت استعدت

 / املدائن املدن املدينة   املزينة املطرزة

 

 س+ ج× الدرس املناقشة:         
 اإلجابة السؤال

 أرض النخيل  .إىل  أين وصلت الفراشات امللونة ؟

 بعد رحلة طويلة  . متى وصلت الفراشات امللونة ؟

 ائعة , وبساتني النخيل والزيتون  .املناظر الر ماذا جذب انتباه  الفراشات ؟

 !ما أمجل وطننا مصر  : شعرت بالبهجة , وقالت  مب شعرت  الفراشات , وماذا قالت؟

 على بساتني النخيل  . أين هبطت  الفراشات ؟

 البلح السيوي شهي ولذيذ  . صف البلح السيوي.

 من عيون املياه املعدنية العذبة. من أين شربت الفراشات؟

 أحد البساتني  .يف حتدثت  ن حتدثت الفراشات امللونة ؟أي

 حتدثت مع أحد السائحني  . مع من حتدثت الفراشات  ؟ 

 رحبت به قائلة : "أهال بك يا صديقي يف واحتنا اجلميلة ". كيف رحبت الفراشة احلمراء بالسائح ؟

  بك  يا صديق ي " .سرور : " أهاليف رّد عليها السائح قائال  مب رّد عليها السائح ؟ 

 شعر السائح بالفرح والسرور . مب شعر السائح ؟

 واحة سيوة ؟ يف ما أنواع املياه 
البحريات املاحلة , يف سيوة نوعان من املياه : املياه املاحلة يف 

 عيون املياه املعدنية  .يف واملياه العذبة 

 ماذا أعجب السائح يف واحة سيوة ؟
عدنية , والبحريات املاحلة , والسماء الصافية , أعجبه عيون املياه امل

, والبساتني اخلضراء وسط الرمال الذهبية , والبلح بأنواعه املختلفة 

 والزيتون , والرمان , والربتقال.

 أين رافقت الفراشات السياح ؟إىل 
متحف سيوة , والقلعة األثرية , واملعبد إىل رافقت الفراشات السياح 

 املدينة . الفرعوني , وسوق
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 السيدات يصنعن السجاد واملنسوجات اليدوية. سيوة ؟ يف ماذا تصنع السيدات 

 الواحة  .        سيدات سيوة ؟ يف من يصنع السجاد 

 اشرتوا املفروشات املطرزة بالذهب . ماذا اشرتى السياح ؟

 سرور .يف ودعتهم  كيف ودعت الفراشات السياح ؟ 

 استعدت الفراشات لرحلة جديدة. ت امللونة  ؟ ألي شيء استعدت الفراشا

 أرض الذهب .إىل  رحلتها اجلديدة ؟ يف أين ستنطلق الفراشات إىل 

 لكثرة بساتني النخيل بها . أرض النخيل  ؟ ملاذا عرفت واحة سيوة بـ

 "البلح السيوي شهي ولذيذ."
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 ".متحف سيوةإلى رافقت الفراشات السياح "
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

  اإلمالء:-     اكتب ميلى عليك:

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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ـًا بالدرس :التاريخ      /      /  2019 )أرض النخيل(أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء املد املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... .............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 حركته حرف مضعف ال أصلية ال مشسية ال قمرية ألف لينة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 جار+جمرور حرف هاء تاء مربوطة تاء مفتوحة حرف ساكن

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 أداة استفهام اسم موصول نوعه ضمري املشار إليه اسم إشارة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 نوعه أسلوب مجع مثنى مفرد

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 
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 نوعه تنوين مجلة امسية مجلة فعلية

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

 

 نوعها الكلمة عكسها كلمةال معناها الكلمة

 ............... انتباه ............... طويلة ............... وصلت

 ............... جذب ............... جذب ............... أنواع

 ............... أحد ............... البهجة ............... انتباه

 ............... مع ............... ودعت ............... املناظر

 ............... ماذا ............... شربت ............... حطت

 ............... يا ............... العذبة ............... املختلفة

 ............... حطت ............... البهجة

 

 ............... الصافية ............... الصافية

 ............... الرائعة ............... شهي

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 ............... ............... حطت ............... ............... املختلفة

 ............... يصنعن ............... أنواع ............... ...............

 ............... ............... شعرت ............... ............... املاء

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............... املاء ............... السياح ............... الصافية

 ............... اشرتى ............... األثرية ............... املاء

 ............... متحف ............... الفرعوني ............... الفراشة
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 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............... املطرزة ............... سروٍر ............... ينالفرعو

 ............... شهي ............... طويلٍة ............... شهي

 ............... سيوة ............... شهيٌّ ............... اشرتى

 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... شهي ............... السجاد. يصنعن الواحة سيدات

 ............................... اليدوية ............... البلح السيوى شهىٌّ ومجيل.

 ............................... سرور ............... املفروشات. لسياحا اشرتى

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /........./ ......... الواحة ......... /........./ ......... يصنعن

 ......... /........./ ......... رحلة ......... /........./ ......... رافقت

 ......... /........./ ......... النخيل ......... /........./ ......... شهي

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............... شهي ............... ............... ............... سرور

 ............... اليدوية ............... ............... ............... شهي

 ............... السياح ............... ............... ............... اليدوية

 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 السجاد. يصنعن الواحة سيدات ......................... ......... /........./ ......... سرور

 ......................... املفروشات. السياح اشرتى ......... /........./ ......... خنيل

 ......................... ......... /........./ ......... أحد
املناظر الرائعة جذبت انتباه 

 الفراشات.

هات معنى ما 

 حتته خط

 العذبة. عنيال من الفراشات شربت

 حممد تؤمله. عني

 .عينهجاء حممد 

 السخنة. العنيإىل ذهبت 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 
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 تقع سيوة في صحراء مصر الغربية.      
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 تقوم الحياة في سيوة على المياه الجوفية.
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 ن النخيل والزيتون والرمان !     ما أجمل بساتي
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

  اإلمالء:-     اكتب ميلى عليك:

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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 حدد الظواهر اللغوية املوجودة يف هذه الكلمات.

 

 يفتضع املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... الفرعوني

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... السائح

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... حبرياٍت

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... مطرزًة

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سيوة واحة فى

 

 مأكوالت مثل: 

................ 

................ 

 مفروشات مثل: 

................ 

................ 

 ملبوسات مثل: 

................ 

................ 

 

  :الفراشات امللونة

 .............. إىل وصلت

 .............. بـــ شعرت ................ من شربت

ـّـت  .............. على حط

 لنخيل عناصر درس أرض ا

 ..............: ..............................املكــان

 :الشخصيات

  ............................................. 

............................................. 

 احلدث:

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 .........................................  :الــزمـان
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 .:وضح الفرق بني ما حتته خط 

 (.................الفراشات أرض النخيل.). وصلت -1

 (........................سارة أقاربها.           ). وصلت -2

 .أكمل بصفة مضافة 

 .....شرب السائح.................من العيون............ -

 .هات مفاتيح السياق ملا حتته خط: 

 على األزهار. حطتالفراشات  -1

..................................... 

 بالذهب. مطرزةاملفروشات  -2

..................................... 
 .أكمل شبكة املفردات+ شكل فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نخلةال                          الفراشة

   

     

 النخلة                           الفراشة                 

  

 

 

 

 

 

            

               

 السائح              

 

 النخيل

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 سيوة

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 البهجة

 املرادف

.........................

. 

 النوع

.........................

. 

 
 

 املضاد

.........................

. 

 

 الكلمة يف مجلة

.........................

. 

.......... 

 الرائعة

 املعنى

.........................

. 

 املثنى يف مجلة

.........................

.........................

.. 

 
 

 اجلمع

.........................

. 

 

 العكس

.........................

. 

.......... 

 جذب

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 
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 2019التاريخ             /       /    التدريبات
 اقرأ ثم أجب : 

فراشات اْلمناظر الرَّائعة . بساتني أرض النَّخيل. جذب اْنتباه اْلإىل ) بعد رحلٍة طويلٍة وصلت الفراشات 

 الزَّيتون والنخيل حول البحريات . شعرت الفراشات بْالبْهجة وقالت: ماأمجل وطننا مْصر!(

 .................................................................................    الذى جذب انتباه الفراشات؟ ـ ما 1

 .................................................................................   فراشات؟ـ من أين شربت ال 2

 .................................................................................  ـ مباذا شعرت الفراشات ؟ وماذا قالت؟ 3

 ......حطت............... الرائعة...............,  ..............,البهجة..  ـ معنى:ـ جذب.................., 4

 .........السائح........... أرض..................,  رحلة..................., مجع:ـ وطن.....................,  

 ....البحريات.......... ......., املناظر.......... مفرد:ـ الفراشات..............,

 .....................بعد.... البهجة................,  الرائعة................, ـ طويلة................, : مضاد

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 .............الصوت:.................................................. اللون:.................................................................

 ...........................:...................................التعجب ..........................................:....................اجلمال

 كلمة بها استخرج من الفقرة السابقة : 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 ..............................:   (هــــــــنوع)  ......................... : ( فعل) 

 ...............................:  (نوع التنوين)  .............................:  (تنوين)

 .........................................(:  ةشد)   .........................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 .........................................:  (مجع)  ....................... ( :تعجب)أداة 
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أحد البساتني حتدثت الفراشات مع أحد السُّياح. ( ويف ومجيٌل  . سِّيوى شهٌي)  البلح ال

 فراشات ؟ وأين؟...................................................................................ـ مع من حتدثت ال 1

 ...................................ـ ملاذا عرفت سيوة بأرض النخيل؟................................................ 2

 ـ  أكمل مايلي: 

 سروٍر:................................... يف ـ السائح  2 ..........................بك ياصديقي يفلفراشة احلمراء: أهًلا ـ ا 1

 ـ الفراشات حطت على .............................  4   ...................................,.... ـ البلح السيوي 3

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 الكثرة:............................................................. .....................................................الصوت:............

 ..........الغذاء:....................................................... :...............................................................اخليال
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 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ...................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ........................ ( :مد بالياء)

 ..............................:   ه()نوع  ........................ : )فعل(  

 ...............................:  (نوع التنوين)  ............................:  (تنوين)

  .........................................(:  ةشد)   .......................:   (سكون)

 ...............................(:  حة)تاء مفتو   ...................:   (حرف عطف)

 .......................................(:  )نوعها   .................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الفراشة  ؟  السائح: عيون اْلمياه اْلمْعدنيَّة , و البحريات اْلماحلة سيوةيف ) الفراشة الزرقاء: ماذا أعجبك 

 (: وماذا أْعجبك أيًضا ؟ الصفراء

 .......................................................................   ؟ سيوةيف عجب السائح ـ ماذا أ 1

 .......................................................................    ؟ما أنواع املياه يف سيوة ـ  2

 .......................................................................    ؟ما سؤال الفراشة الصفراء ـ  3

 ....................................................................... ؟مب أجاب السائح على سؤال الفراشة الصفراء ـ  4

   كمل مايلي:ـ أ 5

 سيوة . السماء................ والبساتني ................ وسط الرمال................ يف

 ........................,.............................,........................يزرع أهل سيوة .....

 ..........................................سيوة بالبلح  بأنواعه..........يف أعجب السائح 

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:داحلرف املمدو)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..............................:   )نوعه(  ......................... : )فعل(  

  .........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متحف سيوة و القلعة األثرية , و املعبد الفرعوني , وسوق املدينة ... سيدات إىل رافقت  الفراشات السياح ) 

 احة يصنعن السجاد و املنسوجات اليدوية.  اشرتى السياح املفروشات املطرزة بالذهب.(الو

 -) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : 

 الحظت [  -صاحبت  -] راقبت  ادف:  )  رافقت  (             مر -1

 ابتعد [ -أخ  -] باع  مضاد:   ) اشرتى  (                     -2

 (  ماذا اشرتى السياح ؟................................................................................................) ب 

 سيوة ؟..................................................................................يف ) ج ( ماذا تصنع السيدات 

 .................., معبد....قلعة......-مجع: ....., .......رافقت...... ..,.املطرزة........ .....,) د ( معنى:شهي.......

 ..................ودعت....... العذبة.................., رافقت............, ...., مضاد:اشرتى......        

 وملبوسات مثل................ ,روشات مثل............ ومف ,....وة :مأكوالت مثل................يف سي        

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 املؤنث:............................................................. :.................................................................اآلثار
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 ا :استخرج من الفقرة السابقة كلمة به 

 .......................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 .........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 .........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 ............................:   )نوعه(  ......................... : )فعل( 

  .......................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 .............................(:  )تاء مفتوحة   .....................:   )تاء مربوطة(

 .....................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) √ضع عالمة )× :أمام اخلطأ 

 )             (              .أرض الذهبإىل بعد رحلة طويلة وصلت الفراشات  -1

 (       )                                                             .ومجيل البلح السيوّى شهي  -2

 )             (          .رجال الواحة يصنعون السجاد و املنسوجات اليدوية -3

 )            (                                                   .حطت الفراشات على األشجار -4

 (          )                                   .اشرتى السياح املفروشات املطرزة بالذهب  -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ـ اخرت الصواب مما بني القوسني 

 أمجل ( -أفقر  -) أبعد   وطننا مصر !                                   َما ......... -1

 الرمان (  -البلح   -) الزيتون                               .......... السيوّى شهى ومجيل -2

 املنسوجات اليدوية  ( -الكراسي  -) املساكن  السجاد و............      سيدات الواحة يصنعن  -3

 املناظر ( -املباني  -) احلقول            .جذب انتباه الفراشات ........... الرائعة -4

 باحلرير (   -بالفضة   -) بالذهب  شات املطرزة ........        اشرتى السياح املفرو -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةأكمل العبارات اآلتي  

 ...........متحف ........إىل رافقت  الفراشات السياح  -2 شربت الفراشات من ع ُيوِن ........... املعدنية.          -1

 ....... املطرزة بالذهب............اشرتى السياح ........ -4 ......                 .......شات على بساتني .....حطت الفرا -3

 ......... الرائعة..............جذب انتباه الفراشات ...... -6 ........................            سيدات الواحة يصنعن .... -5

 ... مصر !  ..................................َما أْجَمل ..........  -8سرور.                يف .. .................ودعت الفراشات ..... -7

 أرض ......إىل صلت الفراشات بعد رحلة طويلة و -10             .ومجيل ... السيوّى شهي..........................  -9

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ..................................................................................... أرض النخيل ؟إىل متى وصلت الفراشات  -1

 ...............................................................................................  ماذا جذب انتباه الفراشات ؟ -2

 ...............................................................................................   أين حطت الفراشات ؟ -3

 ...............................................................................................  سيوة؟ يف ماذا أعجب السياح  -4

 ...............................................................................................  ؟ مب يتميز البلح السيوي -5

 ............................................................................................... ؟ ةواحة سيويف ماذا تصنع السيدات  -6

 ...........................................................................................سيوة ؟يف زارها السياح ال ي ما األماكن  -7

 ...............................................................................................   ماذا اشرتى السياح ؟ -8

 .........................................................................................ما شعور الفراشات عندما ودعت السياح ؟ -9
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 ضع عالمة الرتقيم املناسبة:

 ما أمجل السماء  تطري الطيور

 قال حممد     احلق منتصر املدرسةإىل ذهبت 

 فاطمة تتحدث ماء النيل عذب

 ما أروع احلديقة  أين بيتك

  ما أسعد اإلنسان ما هذا

 املدرسةإىل متى تذهب  هذا أخي      وهذه أخ ي

 ما تفعلوا من خري يعلمه اهلل ماأكرم أبي 

 من هذا  كم جنيها معك

 قال أبي     اهلل معنا ذاكرت دروسي     وكتبت واجباتي

 يا إبراهيم    أين واجبك يا حممد    اكتب الواجب
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 فهام ؟=السؤال:أسلوب االست

 جواب.إىل طلب معرفة شيء جمهول وحيتاج 

 يبدأ بأداة استفهام, وينتهي بعالمة استفهام.

 من أدوات االستفهام:

 ما امسك؟  ماذا كتبت؟ تسأل عن:غري العاقل. ما/ماذا

 كم جنيها معك؟ تسأل عن:العدد. كم

 من معلمك؟ تسأل عن: العاقل. َمْن

 املدرسة؟إىل أتيت كيف  تسأل عن:احلال. كيف

 متى تذاكر؟ تسأل عن:الزمان. متى

 أين بيتك؟ تسأل عن:املكان. أين

 مل/ملاذا تأخرت؟ تسأل عن:السبب. ِلَم/ملاذا

 هل

 =إجابتها

 نعم/ال

 تسأل عن:مضمون اجلملة املثبتة.

 امسية:

 

 فعلية:

 

 هل حممد ناجح؟

 

 هل جنح حممد؟
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 اإلجابة: السؤال؟

 نعم هذه ثالثة أقالم. ....................................

 ثالثة أقالم.معي  ....................................

 ثالثة أقالم. ....................................

 أكرمت الفقري باألمس طاعة هلل. ....................................

 ديقي باألمس.زرت ص ....................................

 أسكن يف حي الزهور. ....................................

 هذا أبي. ....................................

 اسأل زميلك عن:

 ....................................................... موعد قيام الرحلة.

 ....................................................... عدد الطالب يف الفصل.

 ....................................................... مكان مدرسته.

 ....................................................... معلم اللغة العربية الذي يعلمه.

 ....................................................... سبب تأخره.

 ....................................................... الشيء الذي حيمله بيده.

 ....................................................... احلفل أو ال .إىل إن كان سيذهب 

 ....................................................... املدرسة.إىل كيفية الذهاب 

  

 متى   ( -أين  -ماذا  -اسم االستفهام املناسب ) من   ضع: 

 يلعب حممد يف النادي .               - ) أ ( ........   يلعب حممد ؟                                        

 يرجع أمحد يف الثانية ظهرا .  - ) ب(  ........... يرجع أمحد من املدرسة  ؟                   

 يذاكر عمر دروسه .  - (  ......... يفعل عمر ؟                                      ) ج 

 حسن صاحب املركز األول . - ) د ( ......... صاحب املركز األول ؟                          
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 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       واحة سيوة:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

3- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

  ................................................................................... -1     رحلة الفراشات لسيوة:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

3- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 )ب(اكتب ثالثة أسطر عن) رحلة قمت بها(:

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 )ج(ماذا تقول يف املواقف التالية:

 عندما تريد معرفــــــــــــــة الوقت : ...................................................................................................................... 

 احليوان حديق مكان معرفة تريد عندما : ...................................................................................................................... 

 عندما تسأل صديقك عن أحوالــــــــه : ...................................................................................................................... 

 :د(أكمل احلوار التالي( 

 ؟ :أمحد...................................................................................................................... 

 سة.القاهرة يف رحلة املدرإىل نعم سأذهب :أنس 

 ؟ :أمحد...................................................................................................................... 

 ستقوم الرحلة يوم األربعاء الساعة السادسة.:أنس 

 ؟........................................................................... :أنس........................................... 

 ألنين أريد الذهاب معك:أمحد. 

 أنس: ...................................................................................................................... 

 كنت متأكد أن هذا اخلرب سيفرحك.:أمحد 

 أنس: ...................................................................................................................... 

 حسنا , لن أتأخر عن املوعد. :أمحد 



 

19 

 القراءة متحررة احملتوى:
 -ثم أجب : اقرأ  

مات التعجب على وجد رامي برتقالة يف منزله, فلعب بها كأنها كرة. قالت أمه: الربتقالة تتأمل. ظهرت عال

وجهه , فواصلت أمه كالمها: الربتقالة خملوق مثلك. هل حتب أن يلعب بك أحد ويقذفك هكذا؟ فاهلل 

خلقها ؛ لنأكلها, ونصنع منها العصري , واملربى. والقشر يعطي رائحة مجيلة للطعام, وتعطينا الفيتامينات 

 ذلك مرة أخرى. والزيوت, ومتنع نزالت الربد, فاعتذر ألمه , وقال لن أفعل

 أكمل اجلمل اآلتية:  -أ 

 كان رامي يلعب بالربتقالة كأنها........... -1

 قشر الربتقال يعطى رائحة............ للطعام. -2

 -اخرت الصواب مما بني القوسني:  -ب 

 قصرية( -صغرية  -معنى كلمة )مجيلة(: ) قبيحة  -1

 ك (يهمل -يرميك  -معنى كلمة )يقذفك(: )يبعدك  -2

 .....................................................................................  .ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة -ج

 ..................................................................................... ملاذا ظهرت عالمات التعجب على وجه األم ؟ -د

 .....................................................................................    ما فوائد الربتقال ؟ -هـ 

............................................................................................................................................................. 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  -اقرأ ثم أجب :

ر حتى الوادي , عمالق وكبري , ال يؤذينا بل يعطينا اخلري, يروينا,ويسقينا بيته قلب بالدي, ممتد من البح

, كان قدميا يغضب , ثم صار وديعا, ورقيقا ومهذبا, عمالق فنان يرسم أمجل منظر وهو جيرى يف وادينا 

األخضر , ويعيش فيه السمك ويدير املصانع وينري املنازل , وفوق ظهره نركب , ونضحك , ومنرح , وهو 

 يعطينا املاء العذب ؛ لنزداد نظافة , مع أننا نلوثه وال نقدره, فيا للعجب!.

 أكمل اجلمل اآلتية :  -أ 

 العمالق الطيب ممتد من..........-1

 ....يعطينا املاء العذب لـ........... -2

 -اخرت الصواب مما بني القوسني ملا يلي : -ب

 يضيء ( - يبين -معنى كلمة )ينري(: )يرفع  -1

 قزم ( -حزين  -مضاد كلمة )عمالق(: )مريض  -2

 .....................................................................................  عن أي شيء تتحدث الفقرة السابقة ؟ - ج

 .....................................................................................   ؟ أين جيري العمالق الطيب -د

 .....................................................................................   ؟ ما فائدة العمالق الطيب لنا -هـ 

............................................................................................................................................................. 
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 الذَّهَبِ أَرْضُ

      

    .     

         

          

     

         

           

   . :     

        

      

       -    -:  

  :           
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   2019 :            التاريخ        /        / )حفظ(كلماتي اجلديدة

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 األشتية الشتاء أدبر أقبل اء/ قدمج أقبل  

 , األجنب اجلنائب اجلنوب  الصيف الشتاء / حلقت ارتفعت طارت

 صديقات صديقة هبطت/نزلت/حطت طارت نزلت / حطت هبطت

 بالد بلد صعدت/ ارتفعت هبطت شاهدت رأت

 معجزات معجزة الشمال اجلنوب / شواطئ جوانب ضفاف

 واجهات واجهة يحةقب  مجيلة أواٍن من الفخار جرات

 أعوام عام عدوة صديقة الطني احملروق الفخار

 / األولون األوائل األول أقبح أروع أمجل أروع

 / أخر أخريات أخرى تركت رافقت ضحكت ابتسمت

 مجيالت  مجيلة مؤخرة واجهة أرض جبنوب مصر النوبة

   نفرت / صرفت جذبت صاحبت رافقت

   غفلة انتباه مقدمة واجهة

     مكان جلمع التحف  ملتحفا

     شدت جذبت

     تركيز/اهتمام انتباه

 امللوك امللك يفرغ يزدحم ميتلئ يزدحم

 متاحف متحف استقبلت ودعت األعمال اخلارقة للعادة املعجزة

 املعابد املعبد يدخلون يستخرجون حتري تدهش

 الشموس الشمس   تركت ودعت

 ض, البي البيضاوات البيضاء    

 , الزرق الزرقاوات الزرقاء    

 , اخلضر اخلضروات اخلضراء    

 أهلون / أهاٍل أهل    
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 س+ ج× املناقشة:         الدرس 

 اإلجابة السؤال

 اجلنوب  .إىل طارت الفراشات  أين طارت الفراشات امللونة ؟إىل 

 عندما أقبل الشتاء . الفراشات امللونة اجلنوب ؟ طارتمتى 

 هبطت يف قرية مجيلة على ضفاف النيل . هبطت الفراشات ؟ أين

ـّـار . ماذا رأت الفراشات البيضاء ؟   رأت طفلة  نوبية ترسم على جّرات من الفخـ

 سألتها عن امسها   . عم سألت الفراشات احلمراء الطفلة النوبية ؟ 

 امسها : " نونـــة " . ما اسم الطفلة النوبية ؟

 أرض الذهب . -بلدي احلبيب) النوبة (يف قالت نونة للفراشات : أهال بكم   ة نونة بالفراشات ؟ف رحبت الطفلكي

 متحف مجيل عند البحرية .إىل رافقتها  أين رافقت الطفلة نونة الفراشات ؟إىل 

 جذب انتباهها أربعة متاثيل . واجهة املتحف ؟ يف ماذا جذب انتباه الفراشات 

 .مسبل " " أبي دمعب ما اسم املتحف ؟ 

 .متاثيل امللك " رمسيس الثاني " هي ملن التماثيل األربعة ؟ 

 ليشاهدوا معجزة تدهش العامل كل عام  . ملاذا يزدحم املعبد بالسياح ؟

 تدهش العامل كل عام  ؟  ما املعجزة اليت
يومني كل عام يف املعجزة: أن الشمس ال تدخل غرفة  امللك رمسيس  إال 

 .  ميالده ويوم جلوسه على العرشيوم يف : 

 مسبل "  . " , معبد " كالبشة " , معبد " أبيمعبد " فيلة  اذكر أمساء معابد نوبية .

 ألن أجدادنا الفراعنة كانوا يستخرجون الذهب منها  . أرض الذهب  ؟ ما سبب تسمية  النوبة  بـ

 " . !" ما أمجل النوبة وأهلها  قالت الفراشات : النوبة ؟      ماذا كان رأي الفراشات يف
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ـًا بالدرس :التاريخ      2019 /    /      )أرض الذهب(أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء املد املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............ ا ..... ............ و ..... ............

 ي ..... ............ ا ..... ............ و ..... ............

 ي ..... ............ ا ..... ............ و ..... ............

 ي ..... ............ ا ..... ............ و ..... ............

 ي ..... ............ ا ..... ............ و ..... ............

 حركته حرف مضعف ال أصلية ال مشسية ال قمرية لف لينةأ

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 جار+جمرور حرف هاء تاء مربوطة تاء مفتوحة حرف ساكن

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 أداة استفهام اسم موصول نوعه ضمري املشار إليه اسم إشارة

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 نوعه أسلوب مجع مثنى مفرد

............ ............ ............ .............................. ............ 

............ ............ ............ .............................. ............ 

............ ............ ............ .............................. ............ 
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 نوعه تنوين مجلة امسية مجلة فعلية

.............................. .............................. ............... ............... 

.............................. .............................. ............... ............... 

.............................. .............................. ............... ............... 
 

 نوعها الكلمة عكسها الكلمة معناها الكلمة

 ............ ابتسمت ............ أقبل ............ أقبل

 ............ جّرات ............ طارت ............ ضفاف

 ............ تدهش ............ ابتسمت ............ جّرات

 ............ النوبي ............ انتباه ............ واجهة

 ............ كل ............ واجهة ............ النوبه

 ............ هل ............ يزدحم ............ انتباه

 ............ أروع ............ طارت

 

 ............ صديقة ............ يزدحم

 ............ وّدعت ............ تدهش

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 ............ حميزد ............ املعابد ............ ............

 ............ ............ أقبل ............ ............ واجهة

 ............ تدخل ............ ضفاف ............ ............
 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............ رافقت ............ النوبي ............ النوبي

 ............ ودعت ............ كل ............ اعنةالفر

 ............ صوت ............ جرات ............ الذهب
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 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............ معجزة ............ قريٍة ............ الفراشات

 ............ جرات ............ طفلًة ............ تسمى

 ............ الذهب ............ معجزٌة ............ النوبي

 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 .............................. جرات ............ رافقت نونة الفراشات.

 .............................. قريٍة ............ النوبة أرض الذهب.

 .............................. احلصاد ............ بت التماثيل انتباه الفراشات.جذ

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... ..../.... ..../.... النوبة ......... ..../.... ..../.... جذبت

 ......... /........ ..../.... الذهب ......... ..../.... ..../.... رافقت

 ......... ..../.... ..../.... الفراشات ......... ..../.... ..../.... تسمى

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............ الفراشات ............ ............ ............ أرض

 ............ التماثيل ............ ............ ............ الذهب

 ............ أجدادنا ............ ............ ............ فراشات

 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 ..................... رافقت نونة الفراشات. ......... ..../.... ..../.... طارت

 ......... ..../.... ..../.... يزدحم
قرية يف ت الفراشات هبط

 مجيلة.

..................... 

 ..................... يزدحم املعبد بالسياح. ......... ..../.... ..../.... واجهة

هات معنى ما 

 حتته خط

 باسم صديقه املريض. عاد

 باسم من املدرسة. عاد
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 حدد الظواهر اللغوية املوجودة يف هذه الكلمات.

 

 فيتضع املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............   هبطت

 ............ ............ ............ ............ ............   النوبي

 ............ ............ ............ ............ ............   مجيلٍة

 ............ ............ ............ ............ ............   التماثيل

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 معابد النوبة:

 
............... 

................ 

............... ................ 

 الفراشات امللونة :

 ..............طارت إىل 

 ..............شاهدت معبد ................رأت 

 ..............هبطت يف 

 عناصر دررس أض الذهب 

 ............................................ :املكــان

 الشخصيات:

  ............................................. 

............................................. 

 :احلدث

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 ......................................... : مـانالــز

 بة:النو
 

............... 

................ 

............... ................ 
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 .وضح الفرق بني ما حتته خط 

 (...........................)األمريجاء  -1

 (..........................  ).أمريجاء  -2

 .أكمل بصفة مضافة 

 ....قرية........... يف.................الفراشات هبطت -

 .هات مفاتيح السياق ملا حتته خط 

 .يف قرية مجيلة هبطتالفراشات  -1

..................................... 

 .تدهش العامل عجزةميشاهدون  -2

..................................... 
 .أكمل شبكة املفردات+ شكل فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نونة                          الفراشة

   

     

 نونة                           الفراشة                     

  

 

 

 

 

 

            

               

 الفراعنة            

 

 النوبة

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 الذهب

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 أقبل

 املرادف

.........................

. 

 النوع

.........................

. 

 
 

 املضاد

.........................

. 

 

 الكلمة يف مجلة

.........................

. 

.......... 

 الرائعة

 نىاملع

.........................

. 

 املثنى يف مجلة

.........................

. 

 

.........................

. 

 
 

 اجلمع

.........................

. 

 

 العكس

.........................

. 

.......... 

 انتباه

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 
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 ! ما أجمل النوبة وما أعظم أهلها
3-................................................................................................................................ 

2-................................................................................................................................ 

1-................................................................................................................................ 

 ."اهللإلى واتقوا يوما ترجعون فيه "
3-................................................................................................................................ 

2-................................................................................................................................ 

1-................................................................................................................................ 

 "كان القدماء يستخرجون الذهب من النوبة".
3-................................................................................................................................ 

2-................................................................................................................................ 

1-................................................................................................................................ 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

   ............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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 2019التاريخ             /       /    التدريبات
  :اقرأ ثم أجب 

مجيلٍة . اْلقرية على ضفاف  قْريٍةيف اجلنوب . هبطت الفراشات إىل )أقبل الشِّتاء . طارت اْلفراشات اْلملوَّنة  

 النِّيل .رأت الفراشات اْلبْيضاء طفلًة نوبيَّة ترسم على جرات اْلفخَّار .(

 اجلنوب؟.................................................................إىل ـ متى طارت الفراشات  1

 ................................................ـ أين هبطت الفراشات؟.................................. 2

 .......................ـ ماذا رأت الفراشات؟............................................................... 3

 ......................., ضفاف........................., طارت.................قبل........أ ـمعنى:ـ  4

 ..........,الشتاء........ـ أقبل.....مضاد:...,.....ـ قرية.........مجع:..., ......, جرات...........ـ ضفاف......:ردـمف            

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 ...............................................الفن:................... الربد:.................................................................

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ............................ (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ...........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ...........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 ...............................:  (نوع التنوين)  ............................:  (تنوين) 

 .........................................(:  ةشد)   .........................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 .........................................:  )مجع(  ......................... ( :لف لينة)أ
 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متحف إىل الفراشات احلبيب النُّوبة ) أرض الذَّهب (. رافقت نونة  بلدي يفمت نونة وقالت : أهًلا بكم ) ابتس 

 واجهة املتحف أربعة متاثيل . جذبت التَّماثيل انتباه الفراشات .( مجيل عند البحرية . يف

 ) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: 

 خرة (مؤ -مقدمة  -) وسط  مرادف  " واجهة "                     -1

 التمثال ( -التمثيلية  -) املثال  مفرد " التماثيل "              -2

 ( القليل -العدو   -) القبيح   "         مضاد " احلبيب  -3

 مفرد "الفراشات"....................., مجع:ـ متحف...................., بلدى....................... - 4

 ..........................................................................................  ه الفراشات ؟) ب ( ما الذي جذب انتبا

 ..........................................................................................  ) ج ( صف متحف "أبومسبل" ؟

 ..........................................................................................  ماذا جذب انتباه الفراشات؟)د( 

 .......................................................................................... سم املعبد؟ وملن هذه التماثيل؟ا ام) هـ ( 

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 االعتزاز:.............................................................. ب:...............................................................الرتحي

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)



 

30 

 ...........................:  (وداحلرف املمد)  ......................... ( :مد بالياء)

 ...........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 ...........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ياء( :مد بال)

 ...............................:  (نوع التنوين)  .............................:  (تنوين)

 .........................................(:  ةشد)   .........................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ............................................:  )هاء(  ......................... )حرف زائد( :

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تْدهش العامل كلُّ عاٍم . الفراشات  ) الفراشات اخلضراء :وملاذا يزدحم املعبد بالسياح؟ نونة: ليشاهدوا مْعجزًة 

 يْومني كلَّ عاٍم .( تْدخل غْرفًة امللك رْمسيس إال يف جزة ! . قالت نونة: نعْم مْعجزٌة , فالشَّْمس المع  

 ....... مفرد ) الشموس ( .............. ) أ ( هات من الفقرة:   مرادف )األعمال اخلارقة للعادة ( ......................

 ......................... , و اليوم الثاني يوم ........................................)ب(  أكمل: اليوم األول : يوم ..........

 ......................................................................................  ـ ملاذا يزدحم املعبد بالسياح؟ 1

 ...................................................................................تدهش العامل كل عام؟ ـ ما املعجزة ال ي 2

 ......................................................................................  املعابد املوجودة بالنوبة؟ ـ ما 3

 ...................................................................................... ـ ملاذا تسمى النوبة بأرض الذهب؟ 4

 ............,امللك................,غرفة.........البيت...  :, مجع ................غرفة.....,.....ُتدهش.....  :ـ معنى 5

 ) العلماء ـ العاملون ـ العلوم (   مجع العامل ..... 

 ) عدد السياح كثري ـ املعبد غري منظم ـ املعبد ضيق ( مة )يزدحم ( تدل على ... كل               

 ) اإلسكندرية ـ أسوان ـ القاهرة ( حمافظة .. يف معبد "أبو مسبل "                 

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 ...........السبب:.................................................... ....................الزمن:..............................................

 احلركة:............................................................ الصوت:...............................................................

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ............................ (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ...........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ...........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 ...........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ياء( :المد ب)

 ...............................:  (نوع التنوين)  .............................:  (تنوين)

 .........................................(:  ةشد)   .........................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ..................................:  )حرف نفي(  .................... )أداة استفهام( :

 .........................................:  )مجع(  .............................. )مثنى( :

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أمجل النوبة وأهلها!.( قالت الفراشات : ماف) 

 ..........................................ـ ماذا قالت الفراشات؟............................................ 1

 أسلوب تعجب...................... ......, .......فعل..........  .........., ...........مجع  ـ استخرج: 2

 .........تاء مربوطة................. تاء مفتوحة.............,   .....,عطف......حرف                    

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) √ضع عالمة )× :أمام اخلطأ 

 )         (                                                     .الغرب إىل طارْت الفراشاُت امللونُة  -1

 (    )                        .رأت الفراشات البيضاء طفلة نوبية ترسم على جرات الفخار  -2

 (  )                       .يوم واحد  كل عاميف الشمس ال تدخل غرفة امللك رمسيس إال  -3

 (   )         .مسيت النوبة ) أرض الذهب( ألن األجداد كانوا يستخرجون الذهب منها   -4

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـ اخرت الصواب مما بني القوسني 

 التماثيل  ( -النحاس   -)الذهب  لنوبة ) أرض.......(                   احلبيب ا بلدييف أهال بكم  -1

 طفلة(  -عاملة  -) سيدة                .رأت الفراشات........ نوبية ترسم على جرات الفخار -2

 أسبوع ( -مرتني  -) مرة   ....... كل عام .    خل الشمس غرفة امللك رمسيس إالتد ال -3

 الزراعة ( -الفيضان  - امليالد)  تدخل فيه الشمس  : يوم .........                يل الذاليوم األو -4

 حتتمس  (   -رمسيس  -) خفرع                      .........  انتباه الفراشات  كجذبت متاثيل املل -5

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةأكمل العبارات اآلتي : 

 ..........إىل طارْت الفراشاُت امللونُة  - 2        .ثيل امللك ............... الثانيهذه متا -1

 ................................ قالت امسي -4          ... ) أرض الذهب (......احلبيب . بلدي -3

 .. كل عام............ال تدخل غرفة امللك رمسيس إال يف فالشمس -6       ... املتحف أربعة متاثيل............. يف -5

 ....... كانوا يستخرجون الذهب منها................قالت ألن  -8 .          .........معبد ....... و...هناك معبد .. -7

 ...... !............ النوبة و ........ما ... -10 .    ............. كانت نونة ترسم على   -9

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ...................................................................................  الشتاء؟يف أين طارت الفراشات إىل  -1

 ...................................................................................   ماذا كانت تفعل نونة ؟ -2

 ...................................................................................   مب تسمى بالد النوبة ؟وملاذا؟ -3

 ................................................................................... متحف أبومسبل ؟ و مب يتميز ؟ يوجدأين  -4

 ................................................................................... ملاذا يزدحم معبد أبومسبل بالسياح ؟ -5

 ...................................................................................   تدهش العامل  ؟ ما املعجزة ال ي -6

 ................................................................................... العام ؟ كم مرة حتدث هذه املعجزة يف -7

 ................................................................................... حتدث فيهما املعجزة؟ ما اليومان اللذان -8

 ...................................................................................    ما أهم املعابد النوبية  ؟ -9

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك معبد فيلة و معبد كالبشة . الفراشات اخلضراء : ملاذا تسمى النوبة ) أرض الذهب ( ؟ ابتسمت نونة , و "

 "كانوا يستخرجون الذهب منها.الفراعنة قالت ألن أجدادي 

 -( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني : ) أ

 الحظت [  -صاحبت  -] راقبت                :( رافقتمرادف  ) -1

 [ سكنت - سكتت - سكبت]                       :(  قالتمضاد )  -2



 

32 

 .................................................................) ب (  ملاذا تسمى النوبة ) أرض الذهب ( ؟....................

 ) ج ( أكمل من أهم معابد النوبة  معبد.............. و معبد..................... و معبد.............................

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضع خطا حتت الكلمة اليت بها حرف مضعف:  

 الرِّسوم  -اخلضراء  -) ب ( جرَّات   نوبيَّة                                 -النِّيل    -) أ (  اجلنوب   

 األوَّل   -البدور -) د ( ُتسمَّى  املراكب                                  -يون  الع -) ج ( النُّوبة  

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لإلجابات التالية ةضع أسئل: 

 ترسم نونة على اجلرة .               - . ؟                                   ................) أ ( ..........................

 اجلنوب . إىل طارت الفراشات  - ؟                                  ....... .) ب( ..................................

 الشتاء .  طارت الفراشات يف - ................؟                                  .........................) ج (  

 جيمع الفالح القطن . - ؟                                   ........... .) د ( ..............................

 ـــ----------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أكمل كاملثال: 

 املتحف ال يزدحم بالسياح . -                               .املتحف يزدحم بالسياح  -1

 ...................................... -               .نونة ترسم على جرة الفخار  -2

 ...................................... -                           .الفراشة ترافق السياح -3

 ........................................-                         الفالح يزرع القمح . -4

     «.   النظافة من اإليمان  »
4-............................................................................................................................. 

3-............................................................................................................................. 

2-............................................................................................................................. 

1-............................................................................................................................. 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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 :اإلثبات
 )اجلملة املثبتة(

 اإلقرار حبدوث شيء.

 :النفي

 )اجلملة املنفية(
 إنكار حدوث الشيء.

 أنا مل أكتب الدرس. أنا أكتب الدرس.

 من أدوات النفي:

 مل أكتب الدرس. تنفي املاضي. مل

 لن نكتب الدرس. تنفي املستقبل. لن

 تنفي االسم والفعل. ما
 ما خرج حممد.

 ما حممد مبهمل.

 تنفي االسم والفعل. ال
 ال أكتب اآلن.

 ال كتابة اآلن.

 ليس املؤمن كذابا. تنفي اجلملة االمسية. ليس

 .................................... حممد جمتهد.

 .................................... خرجنا مساء.

 .................................... سنكتب الدرس.

 .................................... احلديقة. جلست يف

 .................................... ذاكرت باألمس.

 اإلسكندرية.إىل مل أسافر  ....................................

 اإلسكندرية.إىل لن أسافر  ....................................

 .مريضالست  ....................................
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 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       النوبة:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

3- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

  ................................................................................... -1     اشات للنوبة:رحلة الفر

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

3- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 (:) معبد أبي مسبل )ب(اكتب ثالثة أسطر عن

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 : )ج(ماذا تقول يف املواقف التالية

  عند زيارة املريض  : ...................................................................................................................... 

  أباك عندما تشكر  : ...................................................................................................................... 

  عندما تقابل أحدا يف الشارع : ...................................................................................................................... 

 )فيها بالسياح يف أرض الذهبترحب اكتب الفتة )د: 

........................................................................................... 

 )اكتب مخس مجل عن الذهب)هـ: 

1- ...................................................................................   

2- ....................................................................................  
3- ....................................................................................  
4- ....................................................................................  
5- ....................................................................................  
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 القراءة متحررة احملتوى:
 - : اقرأ ثم أجب  

اعتقد أحد املعلمني قدميا أن املرأة ذكاؤها حمدود ,وأن حجم مخ املرأة أصغر من حجم مخ الرجل , وبالتالي 

لكنها ال تستطيع  , فهي ال ميكنها استيعاب املسائل الصعبة ,وأنها ميكن أن تدون امللحوظات العلمية 

ات فصله وحصلت على شهادة يف الفيزياء من إحدى اجلامعات , وأثبتت أن بوسع فجاءت إحدى فتي فهمها ,

 املرأة أن تتفوق يف العلم مثل الرجل .

 أكمل اجلمل اآلتية : -أ

 اعتقد احد املعلمني قدميا أن املرأة ذكاؤها .................. -1

 املرأة تستطيع أن ......................يف العلم مثل الرجل. -2

 اخرت الصواب مما بني القوسني ملا يلي : -ب

 لعب( -غباء  - )سخرية مضاد كلمة )ذكاء(:  -1

 اجملمع (. - اجلامعة  -)اجلامع  مفرد كلمة )اجلامعات ( :  -2

 .....................................................................................   ضع عنوانا مناسبا للفقرة. -ج

 ..................................................................................... ما الفرق بني الرجل واملرأة يف حتصيل العلم  ؟ -د

 ..................................................................................كيف أثبتت املرأة تفوقها يف العلم مثل الرجل ؟ -هـ 

............................................................................................................................................................. 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدجاجة وعش الغراب

 : اقرأ ثم أجب- 

 ملاذا تنظر إىل هكذا أيها النبات الصغري ؟ مرت الدجاجة ذات يوم جبوار نبات عش الغراب , وحني رأته قالت له :

 بينك فارق كبري , وال ميكن أن جنتمع معا.فقال هلا : سنجتمع قريبا جدا ؛ ألن مصرينا واحد.بيين و

قالت الدجاجة :أستطيع أن أمزقك مبنقاري , لوال أن الناس حيبون أن يأكلوك , ولذا يهتمون بك .ثم رحلت 

 مائدة الطعام. بعيدا , وبعد أيام اجتمعت الدجاجة مطهوة مع هذا النبات يف طبقني متجاورين على

 أكمل اجلمل اآلتية : -أ

 .......................مرت الدجاجة ذات يوم جبوار .... -1

 ...مع الفطر يف طبقني متجاورين على مائدة طعام...........اجتمعت الدجاجة......... -2

 اخرت الصواب مما بني القوسني ملا يلي : -ب

 الطويل ( -الكبري  -العظيم )   مضاد كلمة الصغري .............. -1

 متقاربني ( -متساويني  -)متشابهني   .....معنى كلمة متجاورين ...... -2

 .....................................................................................    ضع عنوانا آخر للفقرة . -ج

 ..................................................................................كيف كان مصري الدجاجة وعش الغراب واحد ؟ -د
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 شَلَبِي مَعْرُوف شِعْرُ : أَحْمَد      الْفَرَاشَاتُ:  نَشِيدُ
 

              

              

        

     

     

      

        

      

     

  2019 كلماتي اجلديدة)حفظ( :            التاريخ        /        /

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 / الفراش الفراشات اشةالفر السميكة/الغليظة الرقيقة  اللطيفة/الرشيقة الرقيقة 

 الرقائق / الرقيقات الرقيقة تبطئ تعدو وسط بني

 / زهور أزهار زهرة كبري صغري ورد أزهار

 العطور العطر طويل قصري البستان احلديقة

 احلدائق احلديقة ختتفي تبدو تشم تنشق

 جناحات / أجنحة جناح تهبط تطري الرائحة الزكية العطر
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 أشياء شيء حتضر غيبت تسرع / تتحرك تعدو

 صغار صغري تذهب تؤوب / حياة سن عمر

 أعمار عمر بعد قرب وقت قصري حلظة

 قصار قصري ظالم نور حتلق تطري

 أعني / عيون عني تظهر تذوب ختتفي تغيب

 حلظات حلظة   تظهر تبدو

 ساعات ساعة   ترجع / تعود تؤوب

 / أخر أخريات أخرى   ضوء نور

 أنوار نور   ختتفي تذوب

 

 س+ ج× املناقشة:         الدرس 

 اإلجابة السؤال

 وصفها بأنها رقيقة وحجمها صغري وعمرها قصري   . مب وصف الشاعر الفراشات  ؟ 

 تطري الفراشات بني أزهار احلديقة . أين تطري الفراشات ؟                       

 عطر وتطري بسرعة بأجنحتها الرقيقة .الفراشات تشم ال احلديقة ؟ ماذا تفعل الفراشات يف

 ألوان الفراشات زاهية . صف ألوان الفراشات .                     

 تشم الفراشات العطور .   تشم الفراشات ؟                      ماذا 

 تعدو الفراشات جبناحاتها الرقيقة . كيف تعدو الفراشات ؟                    

 أجنحة الفراشات رقيقة . اشات .                صف أجنحة الفر

 حجم الفراشات صغري . صف حجم الفراشات .                   

 ساعة تطري و ساعة تعود.  ما حال الفراشات ؟

 أجنحتها الرقيقة . يساعد الفراشات على الطريان ؟ ما الذي

 وأجنحتها رقيقة .ألن حجمها صغري  رشاقة ؟      ملاذا تبتعد الفراشات يف

 ختتفي الفراشات خلف النور. الفراشات ؟                   أين ختتفي

 أمحد معروف شليب. كتب النص ؟ ما اسم الشاعر الذي
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ـًا بالدرس :  التاريخ     /     /  نشيد الفراشات)   2019( أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء املد دوداملم مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

............. .... 
 .... ............. و

 .... ............. ا
 ي

............. .... 
 .... ............. و

 .... ............. ا
 ي

............. .... 
 .... ............. و

 .... ............. ا
 ي

 حركته حرف مضعف أصليةال  ال مشسية ال قمرية ألف لينة

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

 جار+جمرور حرف هاء تاء مفتوحة تاء مربوطة حرف ساكن

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. ............. 

 نوعه سلوبأ مجع مثنى مفرد

............. ............. ............. ............. ............. 

............. ............. ............. ............. ............. 

 نوعه تنوين مجلة امسية مجلة فعلية

............................... ............................... ............. ............. 

............................... ............................... ............. ............. 
 

 نوعها الكلمة عكسها الكلمة معناها الكلمة

 ............. الرقيقة  ............. الرقيقة  ............. الرقيقة 

 ............. تبدو ............. تبدو ............. بني

 ............. تطري ............. تطري ............. العطر
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 ............. بني ............. تغيب ............. تنشق

 ............. يف ............. نور ............. تغيب

 ............. بعد ............. قرب ............. تعدو

 ............. قصرٌي ............. تؤوب
" ويف كل شيء له آية تدل 

 على أنه الواحد."

 ............. تؤوب ............. تذوب

 ............. تعدو ............. نور

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 ............. تنشق ............. الفراشات ............. .............

 ............. تطرُي ............. ............. .............  الرقيقة

 ............. تغيب     ............. ............. ............. نور

 ............. تذوُب ............. أزهار ............. .............

   ............. ............. ............. صغري

 

 

 

 

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............. الفراشات ............. ثم ............. الرقيقة 

 ............. العطر ............. عين ............. الفراشات

 ............. احلديقة .............  ............. العطر

 ............. للعني .............  ............. احلديقة

 ............. تنشق .............  ............. للعني
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 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............. عمٌر  ............. قرٌب  ............. الرقيقة 

 ............. قصرٌي ............. بعٌد     ............. الفراشات

 ............. احلديقة ............. نوٍر ............. تعدو

 ............. للعني ............. عمٌر  ............. احلديقة

 ............. حلظة ............. قصرٌي ............. للعني

 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... عمٌر ............. طر.تنشق الع

 ............................... َقص رٌي ............. الفراشات الرقيقة بني أزهار احلديقة .

 ............................... ل ْلَعْيِن ............. جبناحات رقيقة. وتعدو

 ............................... َاْلَفَراَشات  ............. حلظة ثم تطرُي. تبدو

 ............................... َعنِّي ............. هي شيء صغري.

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /......... /......... الفراشات ......... /......... /......... الرقيقة 

 ......... /......... /......... احلديقة ......... /......... /......... نوٍر

 ......... /......... /......... أزهار ......... /......... /......... حلظة

 ......... /......... /......... العني ......... /......... /......... صغري

 عدد املدود الكلمة بالكسر تنوين تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............. الفراشات ............. ............. ............. الفراشات

 ............. للعني ............. ............. ............. الرقيقة 

 ............. تغيب ............. ............. ............. نور
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 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 ................... تنشق الفراشات العطر. ......... /......... /......... أزهار

 ................... ......... /......... /......... تغيب
الفراشات الرقيقة  تتنقل بني أزهار 

 احلديقة .

 الفراشات تعدو. ................... ......... /......... /......... صغري

 ................... تبدو الفراشات حلظة. ......... /......... /......... تعدو

 ................... تنشر الفراشات البهجة. ......... /......... /......... الرقيقة 

هات معنى ما 

 حتته خط

 اهلل مثال. ضرب

  املعلم التلميذ. ضرب

 قة بين أزهار الحديقة.الفراشات الرقي
3-................................................................................................................................ 

2-................................................................................................................................ 

1-................................................................................................................................ 

 ما لها للعين تبدو ساعة ثم تغيب.
3-................................................................................................................................ 

2-................................................................................................................................ 

1-................................................................................................................................ 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

   ............................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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 2019التاريخ             /       /    التدريبات
 اقرأ ثم أجب : 

 الفــراشــات .............                  بني............احلديقة                             

 جبناحاٍت ................ ...... وتعدو               تنــشق ....                              

 كمل الناقص .أ 

 ........) تتوقف (....... :,, كلمة مضادها       ... ..........)تشم.(.....كلمة مرادفها : : البيتنيهات من  ـ        

 .........)زهرة (...........:,,كلمة مفردها  ...     ..) العطور(..........:كلمة مجعها                                               

  :أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ( 

 تبين  [ -تفرز   -شم   ] ت عناها:     م) تنشق (  -1

 الرقيقات  [ -أرواق  - ق] الرفا      :( مجع ) الرقيقة  -2

 جناح   [ -جنوح   -] جانح            : (جناحات)مفرد  -3

 ........................................................................................ ـ أين تطري الفراشات ؟ 3

 ........................................................................................ اذا تشم الفراشات؟ـ م 4

 ....................................................................................ـ صف جناحات الفراشات؟ 5

 ........................................................................................ ) ب ( أين تلعب الفراشات   ؟ 

 ........................................................................................ ) ج ( ماذا تنشق الفراشات؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنها ...........صغري              وهلا ............. قصري .                          

 ......حلظةً  ثم ........            .... تبدو    ماهلا .......                         

 . أكمل الناقص 

 ....,, كلمة مجعها ) صغار(................ ......       كلمة مرادفها ) تظهر (............:  هات من األبيات ـ        

 اء مربوطة(...................كلمة بها )ت ويل (................        ,,كلمة مضادها ) ط                  

 .....كلمتان على نفس الوزن......................,...................                                              

 ...............  مضاد ) قصري ( ......(.............َشيء) أ ( مرادف ) تطري ( ...............    مجع )

 ..................................و الفراشات للعني ؟....................................كيف تبد() ب 

 ......................................) ج (مب وصف الشاعر عمر الفراشات ؟.............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....ساعًة أخرى..........      ساعًة عنِّى..............                                           

 .............. تذوبثمَّ يف                         ....وبعٌد      ......هكذا ..                   

 . أكمل الناقص 

 ) قرب (................. ........             ,, مامضاد:) تذوب (.......... ـ ما معنى :

 ...................................................ـ اسم الشاعر...............................

 ..................................,....................كلمتان على نفس الوزن:    :البيتنيـ هات من 

 كلمتان متضادتان:...............................,................................                                        

 ..........نوع الشدة.................................. ...........كلمة بها شدة 

 ..............نوع التنوين.........ن..............................كلمة بها تنوي

 (........... مفرد ) ساعات -مضاد ) تذهب (................  -مرادف ) ختتفي (...................                                          

 ................................................وضح ذلك......................................... -) ب (  الفراشات تتميز بالنشاط 

 .........................     ...........................)ج( فيم تذوب الفراشات ؟...............................................................
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( أمام العبارة الص√ضع عالمة ) ( حيحة و عالمة )× :أمام اخلطأ 

 )         (                                                      .الفراشات تطري بني أزهار احلديقة -1

 (      )                                                                   .الفراشات أجنحتها رقيقة  -2

 (      )                                                                        .عمر الفراشات طويل -3

 (       )                                                               .الفراشات تبدو كبرية احلجم -4

 (    )                                                                    .عمر دالنص للشاعر أمح  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اخرت الصواب مما بني القوسني: 

 أجنحة   ( -أرجل    -) عيون                  ........الفراشات رقيقة............... -1

 البعيدة (  -الزاهية   -) الباهتة     حتب الفراشات األلوان ..............              -2

 دقيقة  ( -حلظة  -) يوما    .....             ......تبدو الفراشات للعني    .. -3

 حزين  ( -قصري   -) طويل   ........                .....راشات عمرها ........الف -4

 (      النور -الرمال   -) املاء  ....              ........... يف الفراشات في ختت -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةأكمل العبارات اآلتي : 

 َبْيَن ........... اْلَحد يَقةْ ................                  الَفَراَشاُت .......                 

 ....... ب َجَناَحاٍت  ....... ..  و َتْعُدو              ............... َتْنَشُق                      

ـٌْر                                    .........َوَلَها ُعْمٌر ....... إَنَها ............... َصغ يــــــ

ـُْرـــَلْحَظةًًًً  ُثمَّ َتط يـــ   َما َلَها .................   َتْبــــُدو                                     ـ

 َساَعة .............  َتُؤوُبى َتغ ْيُب                 ......ً  َعنِّ...............                     

 ُثمَّ يف ............. َتَذوُبَو ُبْعــــٌد                 ..........َهكََذا .....                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ..................................................................................... ؟النشيديف عم يتحدث الشاعر  -1

 .....................................................................................  ؟من الشاعر صاحب النشيد -2

 .....................................................................................   ؟أين تلعب الفراشات -3

 .....................................................................................  ؟ مب وصف الشاعر الفراشات -4

 .....................................................................................   ؟ماذا تنشق الفراشات  -5

 ..................................................................................... ؟كيف تبدو الفراشات للعني  -6

 .....................................................................................   ؟فيم تذوب  الفراشات  -7

 ..................................................................................... ؟ُعْمر الفراشات  مب وصف الشاعر -8

 ..................................................................................... ؟ها الفراشاتحتبال ي ما األلوان  -9

 ..................................................................................... ؟ حياة الفراشاتيف ماذا أعجبك  -10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتيةإىل حلل الكلمات التالية:  

 ........./ ........... /..........                    ) ب ( جناحات  ......./ ........ / ......../........   تنشق) أ ( 

 رقيقة  ....../......../........ /............. ........../ .......... /...........                    ) د ( صغري) ج ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ( مايناسبه من العمود )ب (:ود صل من العم( 
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 ) ب (                                                                                           ) أ(                                                                                             

 تــــزور واحة سيوة . هـــو                                                        للل                            

 يعجبون مبتحف سيوة. هــمـا                                                                                       

 حيـــــــــب وطــنــه  .                                                  هــــي                                      

 يشربان من مياه العيون املعدنية .  هـــم                                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماذا  ( -أين  -متى  -) من طضع أداة أستفهام مناسبة مكان النق: 

 ..........حطت الفراشات ؟ـ  2ـ .........يشاهد السياح؟                                         1

 املتحف؟إىل ـ .......يذهب السياح  4    ـ ......حتدث مع الفراشات؟                                  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تعجب ( -استفهام  -في ن -)نهى  تية اجلمل اآليف حدد نوع األسلوب: 

 .......(.................).............. ـ مل يذاكر حممد اليوم .       1

 ...........()........................... ـ هل زرت معبد أبو مسبل؟   2

 .............(.)........................ أمجل وطنى مصر !       ـ ما 3

 .............(..)....................... تهمل مذاكرتك  .            ـ ال 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أكمل كاملثال  

 حتب األلوان . الفراشات حتب األلوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفراشات ال

 ــــــ ..................................................ـــــــــــــــــــــــــــــــ   أ ـ  نونة ترسم على اجلرة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ..................................................  ب ـ السماء متــطر .          

 .....................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .............    جـ ـ باسم يلعب بالكرة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية :إىل حلل 

   ........../ ........../......../........  ..            الصَّْفراء ....../....../....النَّيل ...       ........./ ........./......./.......    ْنطلقا

 ....../....../......./......   جَزٌةُمْع ....   ..../....../....../...ُمَنظَُّم ..              ......./....../........      ُتْده شُ         

 .../..........        أْرض  ........./....رائحة ..../...../..          ......./....../........      ُصنَّاع        

 ..  معارض  ........../ ........../......../...... ........           اندهشت ...../....../....../....      

 األطفال ...../......./.......... /...............                                                ......./....../........      رحلة        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلمات على نقس الوزن والقافية : هات 

 رقيقة , حديقة ,....................,..................,.....................

 ................ ,..................,.........صغري , قصري ,.................

 ......,.............................,............مجيل , سبيل  ,............

 ...................,.........عنيد , جديد , ......................,...........

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التالعب باألصوات 

 .......................... ـ رقيقة   ) استبدل صوت احلرف األول  وكون كلمة (     1

 ...........................   (             ) أضف حرفا وكون كلمة   ـ قرب 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل كاملثال:  

 من يرسم اللوحة ؟  -                                                ترسم لوحة . منة -1

 ........................................... ؟-                                                     . يأكلالطفل  -2

 ............... ؟                                          ...........................  -                               . ظهرايعود أمري من املدرسة  -3
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 .......... ؟ .................................-                   .اإلسكندرية يعيش عبد اهلل يف -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مكانها املناسب  باجلدوليف ضع الكلمة: 

 ماذا( -أين  -أنتما  -اللتان -عن  -يف  -حنن  -الالتي  -متى  -هذا  -من   - اللذان -هذان  -) هن 

 استفهام أداة حرف جر ضمري اسم إشارة وصولم اسم

     

     

     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن كلمات كو:  

  

 

 

               ........     ..........     ...        ..........       .........             .........          .........      .........     .........       ........ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل كاملثال: 

 الطالبة تذاكر الدرس.              - ) أ ( الطالب يذاكر الدرس                                       

 ...........................................              - املدير ينظم احلفل .                                    ) ب (  

 ...........................................              -                                      الدرس.الولد يكتب ) ج (   

 ...........................................              -                                    .ض  الدواءاملرييتناول ) د (  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الكلمة وشبكة املفردات:أكمل خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل اخلريطة التالية: 

  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رتب احلروف و كون كلمات:       

    

 

 

ـ   ُتـ َحـ أْجـ َها ن

...................................... 

ـَ و ـُ ُد ت  ع

................................ 

 ت را فـ شا ال

.............................. 

........تنشق

...............  

..........شيء

 .......... 

 .......... النور يف

.......عمرها

 ................ 

..........أجنحتها الفراشات

 ............. 

 مصا

 ئب لح يف رف عب در نع ئد يد

 تؤوب

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................
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 النوع

.........................

. 

.......... 

 الفراشات

......................... ......................... 
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 القراءة املتحررة احملتوى:
 ه ويستيقظ مبكًرا كل يوم وينظف الشارع ويروي األشجار  (( ))  العم سيد عامل نظافة حيب عمل

 .....................) أ ( متى يستيقظ العم سيد  ؟.............................................................

 ...........................   ,  ومجـــــــع ) العامل (  ...) ب( مفـــرد ) األشجار (  ........................

 ..............ومضــــاد  ) حيب  ( ............ ) ج ( مرادف ) يستيقظ ( ...............................    , 

 ...............................................)د ( ضع عنوانا للفقرة................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن املال العام على شئون الدولة , املال العام ؛ لذلك كانوا ينفقويف لقد وعى سلفنا الصاحل خطورة التفريط  "

= رضي اهلل عنه  -وكانوا يفصلون بني ماهلم اخلاص واملال العام , فهذا أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز 

شئونه اخلاصة إىل إذا انشغل بأمر املسلمني يف ليلة أضاء مشعة من بيت املسلمني , فإذا انصرف كان 

 "؛ رغبة منه يف احلرص علي مال رعيتهأطفأها ,وأضاء مشعة من ماله اخلاص 

 ........................) أ ( فيم ينفق املال العام  ؟.................................................................

 .........ومجـــــــع ) املال (  .........................................   ,  ) ب( مفـــرد ) املسلمني (  .....

 ومضــــاد  ) العام  ( ......................... ............    , ) ج ( مرادف ) وعى ( ..........................

 ................................................)د ( ضع عنوانا للفقرة.............................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميتلك وط .يف حجرات حتت األرض , ومتصلة ببعضها البعض ,ويعوض عنها باحلركة والنشا النمل يعيش"

ولكنها  حواس حادة منها حاسة اللمس والشم والتذوق ,وهذه احلواس تنتشر علي مجيع أجزاء اجلسم ,

ال ميتلك النمل عقل, لكنه عنده دماغ يتكون من فصني مثل دماغ و ترتكز علي قرون االستشعار.

له لغة خاصة و ستشعار .ال ميتلك النمل عيون, لكنه يرى بقرن االو اإلنسان ,وقد وهبه اهلل ذكاء حادا.

سهولة ويسر, حيث تفرز النملة من قرني اسشتعارها مادة يشمها النمل تعرب عما تريده يف يتفاهم بها 

 . كما أنه يتصف بالتعاون النملة من غريها .

 ................................................) أ (  اذكر ثالث معلومات عن النمل ........................

 ومجـــــــع ) حاسة (  ..................................................   ,  ) ب( مفـــرد ) حجرات (  .....

 ...............( ...........ومضــــاد  ) وهبه  .........................    , ) ج ( مرادف ) يعيش ( ..........

 ...................................................................................( كيف يرى النمل ؟ ..........د)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشـاطر   -أسامة تلميذ يف الصف الثالث االبتدائي حيب قراءة القصص حبا مجا مثل قصص السندباد البحـري  

أو جيلـس ويفكـر.   األوقات ال ي يقرأ فيها قصة مجيلة ,  عقلة اإلصبع . وأحب األوقات عند أسامة هي - حسن

 .يسبح يف عامل اخليال ويؤلف لنفسه قصة بديعة  

 ...............................................؟ ............................... ) أ (  ما أحب األوقات عند أسامة

 ) ب( مفـــرد ) القصص (  ..............................   ,  ومجـــــــع ) هي (  .........................

 ومضــــاد  ) حيب  ( ........................ ....................    , ) ج ( مرادف ) قصة ( ...............

 .................................................................)د ( ضع عنوانا للفقرة............................

 ..............................................................)هـ ( ماذا تعرف عن أسامة ؟ .........................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية  يف منتصف الشهر ثم يصغر فيصبح حماقًايف هر يظهر القمر هالاًل ثم بدرًا كاماًل بداية كل ش يف "

 .   " يالشهر ثم خيتف

 ..............................................................................) أ (  كيف يظهر القمر؟ ...........

 ومضــــاد  ) بداية  ( ........................ ...............    , ) ب( مرادف ) يظهر ( ....................

 ...............................................)ج ( ضع عنوانا للفقرة............................................. 
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 0192التاريخ             /       /            تدريبات عامة على الوحدة األوىل
 (( أرض النخيل 1)) 

 اقرأ ثم أجب : 

أرض النخيل , جذب انتباه الفراشات املناظر الرائعة . بساتني النخيل إىل بعد رحلة طويلة وصلت الفراشات  )

حطت الفراشات على  !والزيتون حول البحريات , شعرت الفراشات بالبهجة , فقالت ما أمجل وطننا مصر 

 (. بساتني النخيل

 ................. مضاد طويلة................. معنى شعرت................. مفرد بساتني...............لة ..مجع رح  أ (

 ............................................................. ب( أين وصلت الفراشات بعد رحلتها الطويلة ؟

 .............................................................   ج( ماذا جذب انتباه الفراشات ؟ 

 ........................................شعرت ب ..على بساتني النخيل , .. .............حطت .. د( أكمل :

 ( استخرج من الفقرة السابقة : ـه

.. .............. فعال:............... امسا مجعا:............... مد بالواو:..............حرفا:............... :كلمة بها الم قمرية

 ...............................:.. أسلوب تعجب ................................:..مجلة فعلية ............................:مجلة امسية

 نونة :................كلمة مبعنى ) هبطت ( ................ كلمة مضادها ) املاحلة ( .......................... كلمة م

 و(ضع كلمة )صواب ( أو ) خطأ ( أمام كل مجلة مبا يناسبها : 

 )                 (   .   بساتني النخيل والزيتون حول املصانع-1

 (         )                           .شربت الفراشات من ماء البحر   -2

 )                 (                            .البلح السيوى شهى ولذيذ -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كلماتأكمل خريطة املفردات وشبكة ال:                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : أكمل عائلة الكلمة 

 .............( -............ -............. :) شعرت   .............(  -............ -.............جذب : ) 

 .............( -............. -............. :حطت )   .............( -............ -.............: ) قالت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على نفس الوزن :هات كلمات      

 ................../  .............. /عرض  /أرض    طويلة / عليلة / ............./............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية : إىل حلل الكلمات 

 النَّخ يل     ) ......... / ...... /.......... /......(   اْلَفَراَشات ) ........./...../............./ .........../......(

 .../...../......( َأْجَمل        ) ..     ....../.....()   ...../ ......../..َبَسات ني    

 البهجة

 لةالعكس يف مج

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 البحريات

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أكمل بصفة مناسبة ) الصفة املضافة:  

 ............باه الفراشات املناظر .جذب انت  . أرض النخيلإىل "  بعد رحلة .............. وصلت الفراشات 

 البلح..................... شهى ومجيل .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لتكون كلمة مناسبة :  األصواتدمج ا 

  .....................   (      )              ا ل س س ي و ي ي         ..............(ا ل ن ن خ ي ل )    ...........

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من موضوع " أرض النخيل " اقرأ ثم أجب 

حف سيوة , والقلعة األثرية , واملعبد الفر عوني , وسوق املدينة , سيدات متإىل رافقت الفراشات السياح  "

الواحة يصنعن السجاد واملنسوجات اليدوية . اشرتى السياح املفروشات املطرزة بالذهب .ودعت الفراشات 

 . " السياح يف سرور

 ...................املنسوجات : د مفر...... .............:...... مجع القلعة .............ا( هات معنى  سرور :

 ....................................................    ب( أين رافقت الفراشات السياح؟ 

 .................................................... ج( من يصنع السجاد واملنسوجات اليدوية يف الواحة ؟ 

 -د( ختري الصواب مما بني القوسني :

 النحاس ( -الذهب  -..) الفضة ...اشرتى السياح املفروشات املطرزة ب. -1

 جزيرة(-حبر  -..... الذهب ) أرض إىل استعدت الفراشات لرحلة أخرى  -2

 د( استخرج من الفقرة السابقة : 

 كلمة بها الم مشسية ...........    كلمة بها مد باأللف ............    -1

 فعال.........   امسا مجعا .............  ا مفردا ............ امس   حرف جر ........

 ................مجلة فعلية .......................    مجلة امسية ......................   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فعلية ( -اكتب نوع اجلملة ) امسية :  

 (           )                                        .وصلت الفراشات  أرض النخيل -1

 (           )                                 .بساتني النخيل حول حبريات املاء -2

 (           )                                          هذه هي القلعة األثرية .  -3

 (           )                                                  .شعرت الفراشات بالبهجة -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هن( =هم  =هو   =هما  =)  هى أكمل بكلمات مناسبة من القائمة: 

                          .............  سائحون أجانب -3  ..........    حيب مصر . -2                       ............. تزرع الورد -1

 ...........   سيدات سيوة  . -5    ........... تلميذتان -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) أكمل بأداة االستفهام املناسبة ) َمْن  / ماذا / أين / متى / هل 

 نعم , زرت واحة سيوة .   -    ...........  زرت واحة سيوة ؟     -1

 أعجبنى البلح بأنواعه املختلفة . -   ........... أعجبك يف واحة سيوة ؟   -2

 سيدات الواحة . -   ؟    ......... يصنع السجاد اليدوي -3

 زرت واحة سيوة يف الربيع . -    .........   زرت واحة سيوة ؟        -4

 يف واحة سيوة. تحف الفرعونييقع امل -   ؟   ....... يقع املتحف الفرعوني -5
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 الذهب(( أرض  2)) 

  ثم أجباقرأ : 

متحف مجيل عند البحرية . يف واجهة املتحف أربعة متاثيل . جذبت التماثيل انتباه إىل )رافقت نونة الفراشات 

 .( معبد أبو مسبل  وهذا,متاثيل امللك رمسيس الثاني؟ نونة : هذه فراشات الزرقاء ملن هذه التماثيلالفراشات . ال

 ................مرادف جذبت ................مضاد مجيل   ................رية مجع حب  ...........( مفرد متاثيل .....أ 

 ب( ماذا جذب انتباه الفراشات يف املتحف ؟ ................................................

 ....................................................ج(من تنتسب اليه هذه التماثيل ؟ ........

 ............مجيل عند....  ................إىل رافقت نونة  الفراشات  -1أكمل : د( 

 ( استخرج من العبارة السابقة : ـه

 .... ...........فعال   .................اسم اشارة  ............الم قمرية.....  ..............كلمة بها مد بالياء ..

 ... ....حرف جر ............  امسا مجعا ............... .......كلمة بها حرف مشدد ........

 ........................................  مجلة فعلية ..............أسلوب استفهام ..............مجلة امسية...........................

 -و( ختري الصواب  مما بني القوسني :

 الربيع( - الشتاء - )الصيف .اجلنوب إىل لفراشات امللونة أقبل ............. طارت ا

 املعابد ( -الورق  - ) جرات الفخار .............رأت الفراشات النوبية طفلة ترسم على ..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االعجاب ( -الغضب  -اخلوف   - احلزن   -) الفرح ور املناسب حسب كل موقفاكتب الشع : 

 ..........( ..................)            .وقف السياح يف دهشة أمام معبد أبومسبل  -1

 ..........( ..................)                              .لطعامكسرت أخ ي  أطباق ا -2

 ..........(..................)                         .يف األمتحان  بتفوق جنح أخي -3

 ..........( ..................)          .شاهدت فيلما من أفالم الرعب يف التلفاز -4 

 ..........(..................) عن املدرسة بسبب مرضه .  اليوم غاب صديقي -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمة : أكمل عائلة الكلمة لكل كلمة من الكلمات التالية . عائلة 

 ............ ( ) ترسم / ............. /......................./ ........ .............( ...... -........................ -............... -) أقبل 

 ........... ( ................../ ......... ......./)يزدحم  / ......... ...............( .....ابتسمت / .............../ ................./..)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية : إىل حلل الكلمات 

 التََّماث يل  ) ........... /......./ ............./.........../.....(    ......../ ......./........(    ُنوَنة ) ........

 ....( ........../....../.............../..........الزَّْرَقاء  ) .........   ....( ..../......َمْعَبد ) ............/.....
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على نفس الوزن : هات كلمات 

 / ..................... /...................... أمجل/  أقبل ......./.......................مجيلة / عميلة / ...............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : كون كلمات مناسبة من احلروف 

 .....( .......ا  )  ............. -ن   -و - ل -ة  -...............( ب ..م ) .. -ي  -ا  - ت -ث  -......( ل ) ................ص -ا -ح -ا -د - ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط يف كل مجلة : هات مفاتيح السياق ملا حتته خ 

 ............( ....-.....مفاتيح السياق لكلمة رأت ......... ) معنى رأت : ......فلة نوبية.الفراشات البيضاء ط رأت

 ........( ........... -......السياق لكلمة يزدحم .......... ...... مفاتيحبالسياح .  ) معنى يزدحم : ...املعبد  يزدحم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وخريطة الكلمة شبكة املفردات أكمل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذان ( -هذا  -هاتان   -هؤالء  -أكمل اجلمل ) هذه:  

 ..............  سائحون . -2.......... معبدان كبريان .                -1

 . ....... طفل ذكي -5 راشة مجيلة .  ........... ف -4 .......... تلميذتان نشيطتان .    -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (إىل  -ن ع -يف  -على  -أكمل حبرف جر مناسب : ) من:  

 طارت العصافري ........... السماء .    الفراشات  ........ متحف مجيل . ذهبت

 جيب السري ........... الرصيف .     قرأت كتبا .........  آثار النوبة .

 كان الفراعنة يستخرجون الذهب ........ أرض النوبة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم ( -و  - أكمل حبرف عطف مناسب : ) ف:  

 ب ....نزل الركا.....توقف القطار ..     منظم ........... نظيف . البيت النوبي

 صباحا ........... رجعت يف املساء . الناديإىل ذهبت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب( إىل ( أأسلوب مبا يناسبه من )صل كل( 

 ) ب(         (                                                       أ)                      

 أسلوب نداء.  ما أروع بالد النوبة  !                                        

 أسلوب أمر.                        .ملاذا تسمى النوبة "أرض الذهب"

 أسلوب تعجب . يا حممد , حافظ على الوطن .                               

 أسلوب استفهام.   ال تسهر ليال .                                                  

 . أسلوب  نهي  دافعْ  عن مصر بروحك .                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5-  : رتب كلمات كل سطر وكون مجال مفيدة 

 ...................................................   البيت . -منظم  - النوبي -ونظيف 

 ...................................................   قرية . -هبطت  -الفراشات  -يف  -مجيلة 

 ....................................................  الفراشات .  -صديقتها  -ودعت  -نونة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ر : التالية لتكون حكاية مرتبة الفكرتب اجلمل 

 لنوبة .اإىل ركب التالميذ القطار يف الصباح متوجهني 

 النوبة .إىل أعلنت املدرسة عن قيام رحلة سياحية 

 عاد التالميذ من الرحلة مسرورين وفخورين حبضارة وآثار النوبة .

 البهجة

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 
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 النوبة التالميذ  بالرتحاب يف حمطة القطار . إلياستقبل أه

 مسبل وآثار النوبة .نبهر التالميذ عند زيارة معبد أبي ا

 (( نشيد الفراشات 3))  

 أجب اقرأ ثم : 

  ........بني أزهار .......... الفراشات ............            

 وتعدو ............. رقيقة  .. العطر            ............   

 ............وهلا عمر ...... ...             ......... إنها شيء

 (أكمل الناقص يف األبيات السابقة .أ 

 مفرد أزهار ............ مضاد قصري ............   مجع عمر .......... .......... ب( معنى تعدو ...

 ( ماذا تنشق الفراشات ؟ ................................................... ج

 .................................د( أين تطري الفراشات ؟ ......................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : من نص "الفراشات " اقرأ ثم أجب 

 .........حلظة  ثم .....  .....    .....ما هلا للعني ..

 وساعة أخرى تؤوب  عنى تغيب        ..............

 ثم يف نور .............. د           ـــــهكذا قرب وبع

 مجع العني .......... مضاد  تغيب  ...........   ب (    أكمل الفراغات السابقة .أ (

 ........................أين تذوب الفراشات ؟ ........................................ج (  

 أكمل : عنوان هذا النص هو ................  قائل النص هو .............د (  

 -هات من األبيات السابقة : هـ ( 

 امسا .......... فعال...............    حرف جر ..............  حرف عطف ............... 

 ..................ة بها تنوين .....كلم ....... ...................كلمة بهامد بالواو .......

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طة الكلمة :أكمل شبكة املفردات وخري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    : هات كلمات على نفس الوزن 

 الرقيقة / الدقيقة / ............. / .............. ............./ ................/ عبري / . صغري 

 أزهار /................. / .................
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية : إىل حلل الكلمات 

 ....../.........( َساعة ) ............./......../......(   َتُذوب )   ....../.............../......( الرَّق يَقة ) ........... /...../ ......./ -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقيقة

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 ساعة

......................... ......................... 
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 : أكمل عائلة الكلمة 

 ) تذوب / ................/...............(     )تطري / ............./ ............(      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فعلية (  -)  امسية لة حدد نوع كل مج: 

 ....(.....) .............تطري الفراشات بني األزهار .    ب( ....( .....) .............            ( الطيور مجيلة .         أ 

 ....(..............) ....                           .د( السماء  صافية ....(.....) ............. يردد التالميذ نشيد بالدى . ج( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ْن /  أين ( أكمل من القائمة ) متى  /  هل  / ماذا / َم: 

 تطري الطيور يف السماء .    ( .............. تطري الطيور ؟   أ

 الفالح يزرع القمح .    ب( .........  يزرع القمح ؟    

 تشرق الشمس صباحا .   ج( ............. تشرق الشمس ؟

 د.يف حديقة احليوان القرو أعجبين د( ............... أعجبك يف حديقة احليوان ؟  

 نعم , أحب املوز .   ( ..................  حتب املوز ؟  ـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رتب كلمات كل سطر وكون مجال مفيدة:  

 .................................................. اخلضراء -الرمال  -البساتني  -وسط  -الصفراء   -1

 ..................................................  انتباه  -الفراشات  -الرائعة  -جذب  -املناظر  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اكتب كاملثال  

 أنا ال أمسع املوسيقى .    أنا أمسع املوسيقى . -

 ................................................    . أقسو على القطة أنا -

 ................................................    .ا أضرب أصدقائي أن -

 ................................................    .أحب الكذب أنا -

 ................................................    .ألعب يف الشارع أنا -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اكتب كاملثال  

 . تب الواجببسمة تك    . باسم يكتب الواجب -

 ................................................    . باسم حيب أصحابه -

 ................................................    .يعاون باسم أمه  -

 ................................................    .يصلي باسم الظهر -

 ................................................    .باسم ينظف غرفته -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متى ( -أين  -ماذا  -) مْن سبة مما بني القوسني فيما يأتى , الستفهام املناضع مكان النقط أداة ا: 

 .........................  التالميذ ؟    .........................  تتفتح األزهار ؟ 

 احلدائق ؟  ...................   تشاهد يف....   .......................    توجد مدينة أسوان ؟ 

 .................... يذهب التالميذ إىل املدارس ؟    ................... يقوم بعالج املرضى ؟ ..

 ................... يتعلم التالميذ فى املدرسة ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ ( , )  ا بني القوسني فى اجلمل اآلتية ,ضع مكان النقط عالمات الرتقيم املناسبة مم ( , ) , ( , ) . (! ): 

 قرية مجيلة   )   ( هبطت الفراشات يف   ما أمجل الزهور )   ( 

 اجلميلة  )    ( ا امسك يا صديق يالفراشات احلمراء : م   .منظم )   ( ونظيف البيت النوبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـًا ) ماذا  :  مْن ( لكل إجابة  مما يأتي -أين  -متى  -ضع سؤاال مستخدم

ـًا  ...................................................              .أسافر إىل  اإلسكندرية صيفـ

 ...................................................      الذي اشرتى لي مالبس املدرسة أبي.

 ...................................................               .اجليزة تقع حديقة احليوان يف

 ...................................................  .حديقة احليوان الطيور , واحليوانات يوجد يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هى ( -هما  -هو  -) هم  , ضع الضمري املناسب مكان النقط فى اجلمل اآلتية: 

  ........................... صديقان خملصان            .......... صديق خملص...........

  ............. فتاة مهذبة...........................            ...... عمال نشيطون..............

 .................. فالحون جيمعون القطن            .. فالح يزرع األرض...............

 ... صديقة خملصة لصديقتها.............       ... عامالن فى مصنع الغزل.....

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحررة احملتوى:القراءة م
 اقرأ ثم أجب :

وحنن  من الطيور ,نزعجت احليوانات ,وقالت:اهلدهدينهم .اهبط اهلدهد يوًما حديقة احليوانات , ليعيش ب

قال األرنب إنه خطر علينا  حيوانات ال حنب أن يكون بيننا ! قالت البقرة ينقر يف األرض, ويأكل الدود.

فصاح اهلدهد :  وعندما نامت احليوانات حتت ظل األشجار مسع اهلدهد صوت زائري األسد. ,فهو ينقل األخبار.

شكرت  فاختبأت احليوانات ,وأصبحت يف أمان . يوانات يف خطر .. مملكة احليوانات يف خطر.مملكة احل

 احليوانات اهلدهد وبنت له عًشا يف مملكتها .

 يف ضوء قراءتك للفقرة ضع خًطا حتت الصواب فيما يلي .-أ

 يأكل الدود( - ريبشكله غ -)ينقل األخبار .......................رأى األرنب أن اهلدهد خطر ألنه  -1

 نباح ( -زئري  -) تغريد  ..............................صوت .........مسع اهلدهد  -2

 :قم بعمل عناصر القصة للفقره السابقة -3 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

  خيال ( أمام اجلمل التالية  -ضع مكان النقط ) حقيقة: 

 .األسد حيوان مفرتس 

ـًا.ت  شرق الشمس صباح

........................ 

........................ 

  . نكتب القصة بالقلم ........................

 ........................ . القلم يرقص على اللوحة
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 االختبار األول ) الوحدة األوىل (

  : اقرأ ثم أجب . ,  من موضوع " أرض النخيل " -1أوال القراءة 

السائح عيون املياه املعدنية وحبريات املياه املاحلة الفراشة الصفراء الفراشة الزرقاء : ماذا أعجبك يف سيوة ؟  " 

 "وماذا أعجبك أيضا ؟ السائح : السماء صافية والبساتني اخلضراء وسط الرمال  الصفراء

 هات من الفقرة السابقة :أ ( 

 نقية ............ معنى  مفرد السياح...........  مضاد العذبة ..............  مجع البستان .......... 

ب( ما سؤال الفراشة الزرقاء للسائح ؟ ومب أجاب على سؤاهلا ؟ 

........................................................................................................................ 

 ................رمال ...........السماء ............  والبساتني اخلضراء وسط ال -1ج( أكمل : 

 / ................... ......./ .................  ...... د( هات كلمات على نفس الوزن : الزرقاء  /

  .........الم قمرية ...  ..............( استخرج من الفقرة : كلمة بها مد باأللف ...ـه

 .................................أسلوب استفهام............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اقرأ ثم أجب ., "  " القراءة متحررة احملتوى -2

بوجود , وتتميز  يف أقصى اجلنوب وهي من حمافظات الوجه القبليصعيد مصر  مدينة مجيلة تقع يفأسوان ) 

 .  الفرعونية  وبها السد العالي ( املعابد واآلثار

 -ختري الصواب مما بني القوسني  :أ ( 

 اإلسالمية   (  -الفرعونية  -) الرومانية   ان بوفرة اآلثار  ..........تشتهر أسو  -1 

 القناة   (  -البحري  -)القبلي  الوجه  ........    من حمافظات أسوان   -2 

 مدينة ............................يف يوجد   السد العالي -1ب(   أكمل  :  

 ....................................ج(   ضع عنوانا مناسبا للفقرة  ...............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفراشات "  نشيدثانيا احملفوظات : من ":  

 .............زهار .............بني أ .......   ...الفراشات .......             

  وتعدو .....................رقيقة. ....................... العطر                                 

 ختري الصواب من بني األقواس :  ب (     : أ( أكمل الناقص

 جناح (  -جنوح  -) جانح ....................... مفر د جناحات :  -1

 ترى (  -تسمع   -) تشم ... ......................ادف تنشق : مر -2

 ............................................. .......................ب( أين تطري الفراشات الرقيقة ؟ 

 , قائل هذا النشيد .....................    عنوان هذا النشيد ...................... -1ج( أكمل : 

 شبكة املفردات  -2                           خريطة املفردات                                       -1د( أكمل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعدو

 العكس يف مجلة

.........................
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 العكس

.........................
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 املعنى

.........................
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 النوع

.........................
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 ألوان

......................... ......................... 
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55 

 ...( .....مقاطع صوتية : َأْزَهار ) ........../......../..إىل ( حلل ـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثا التعبري  : 

 رتب اجلمل التالية لتكون منها حكاية مرتبة وقصة مفيدة :  -1

 )           (     . عاد الصياد يف نهاية اليوم فرحا بالرزق الوفري -

 )           (       استيقظ الصياد فجرا توضأ وصلى . -

 )           (     مملوءة بالسمك . أخرج الصياد الشبكة وهي -

 )           (     النهر .إىل خرج الصياد من بيته مبكرا متوجها  -

 )           (  لرزق الوفري .النهر وألقى الشباك وأخرجها ومحد اهلل على اإىل وصل الصياد  -

 .سيوة إىلاكتب ثالثة أسطر عن رحلة الفراشات  -2

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األساليب والرتاكيب :  رابعا 

    ختري الصواب مما بني القوسني :(  أ

 ب (  -يف  -من    -على )         . كتب حممد ...........  القلم -1

 استفهام (  -في ن -  نهي -) أمر    ال تكتب على اجلدران . أسلوب ............    -2

 هم (  -هذان  -هؤالء   -) هذه   .............. كتب جديدة  .                        -3

 أين (  -هل  -من  - متى)  ة.املدرسإىل ال , مل أذهب  ملدرسة ؟اإىل ذهبت  ....... -4

 ب ( أكمل باملطلوب:

 ) اسم إشارة (    ................... هي أمي ... -1

 ) كلمة بها حرف ينطق وال يكتب (    حممد جمتهد ........متسرع. -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر بلد احلضارة .                          .اخلط : اكتب خبط النسخ  خامسا 

............................................ 

............................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا ميلى عليك . مالء : اكتب ماإل سادسا 

..................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 ) الوحدة األوىل (  االختبار الثاني

  التعبريأوال  : 

 رتب كلمات كل سطر وكون مجال مفيدة :  أ ( 

 ........................................................   وصلت .  -أرض  -الفراشات  - إىل - النخيل  -1

 ........................................................   متاثيل .  - الثاني -امللك  -هذه  -رمسيس   -2

 ........................................................         طفلة . -على  -نونة  -نوبية  - ترسم - جرات - الفخار  -3

 ب( اكتب ثالث مجل عن " معبد أبي مسبل " :

!-.................................................................................... 

2-.................................................................................... 

3-.................................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : اقرأ ثم أجب ." الذهبمن موضوع " أرض  -1ثانيا القراءة ,  

 شَّْمس ال تْدخل غْرفًة امللك رْمسيس إال يف يْومني كلَّ عاٍم .(: نعْم مْعجزٌة , فال )الفراشات معجزة ! . قالت نونة

 ........ ...............( .............. امللوكمفرد )    ( ...................... سنة) أ ( هات من الفقرة:   مرادف )

 مجلة امسية :....................................... .....كلمة وعكسها .........................                                        

 ..............................................)ب(  أكمل: اليوم األول : يوم ......................... , و اليوم الثاني يوم .........

 ................................................................................ (  ما املعجزة ال ي تدهش العامل كل عام؟ج)

 ................................................................................  (  ملاذا تسمى النوبة بأرض الذهب؟د)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , اقرأ ثم أجب ."  " القراءة متحررة احملتوى -2

  ن معهمأكو حتى غريي  معأحتدو  اهلواء  طبقاتإىل  فأصعد  املاء حرارة  تشتد أن بعد  تراني  املاء  خبار أنا) 

 إىل  وتتحول وتتكثف درجة احلرارة تنخفض وتستمر رحلتنا حتى  مكان آلخر وحيركنا اهلواء من السحب

 0(  الثمارو الزروع لنروى األرضإىل  فنهطل مرة أخرى ماء قطرات

 اخلطأ :   العبارة أمام (   ×عالمة )   و  الصحيحة العبارة  أمام (  )  عالمة ضع  أ ( 

 (          )     .                               ماءإىل  يتحول و خاريتكثف الب -1

 (          )          .                                  اجلبالإىل  البخار يتصاعد   -2

 :  القوسني  بني ختري مما  (ب

 (  اهلواء  -ار البخ  -  املاء  )  .آخرإىل  مكان السحاب من..................   حيرك  -1

 (   شرارة  -  حرارة  - برودة   )        .البخار  فيتصاعد املاء   ................... تشتد  -2

   .................................................................................................... ؟   املاء خبار   نرى  متى ( جـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " اقرأ ثم أجب.ثالثا  احملفوظات :  من نشيد الفراشات ,  

  :أكمل الناقص أ (

 حلظة  ثم ......................      ....     .........ا هلا للعني ....م

 وساعة أخرى .................      تغيب    ................... عين

 .......... تذوب ثم يف ......... هكذا قرب و..............           

 ....................................................تغيب أو تؤوب فيها الفراشات ؟ .... ( ما املدة ال يب

 ( ضع كلمة "صواب "  أمام اجلملة الصحيحة و كلمة " خطأ " أمام اجلملة غري الصحيحة : ج

 )        (   .الفراشات متتص الرحيق - 2   (          .         )     الفراشات عمرها طويل -1

 لة من خالل فهمك للسياق : ( اكتب معنى كلمة نور يف كل مجد 
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 )                      (                    .)نور (  تلميذة متفوقة يف املدرسة -1

 (          )             نور القمر ميأل املكان ليال .                            -2

 هـ( أكمل شبكة املفردات وخريطة الكلمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الرتاكيب :  األساليب ورابعا 

 أنت  (  -هم  -هاتان  -ثم   -) حنن  : أكملأ (

 ...........    حنافظ على ماء نهر النيل . -2 .............. فالحة نشيطة .                  -1

 ............  يعملون  اخلري .-4 ..............  فتاتان مهذبتان .               -3

 النادى ............  مارس الرياضة .إىل ذهب الطفل  -5

 لتالية .                                  ب( حدد نوع كل مجلة من اجلمل ا

 ........( ) .............. تعدو الفراشات جبناحات رقيقة                      -1

 ........ ( ) ..............                             النيل نهر عظيم                         -2

 ... ( ) ...................                                   فناء املدرسة واسع .               -3

 ....( ) .................. أدعو لوالدى بالرمحة .                                      -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رب اغفر لي ولوالدي                        .اخلط : اكتب خبط النسخ  خامسا   . 

............................................ 

............................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالء : اكتب ما ميلى عليك . اإل سادسا 

..................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 تغيب

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 العني

......................... ......................... 
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 الْكَهْرَبَاءِ تَوْفِريُ -1
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 2019كلماتي اجلديدة)حفظ( :            التاريخ        /        /

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 ألمسيةا املساء إسراف توفري أتى  جاء

 / غرفات غرف غرفة ذهب جاء حجرته غرفته

 املكيفات املكيف الصباح املساء الشبابيك النوافذ

 لوحات لوحة يقف جيلس آلة لتربيد اهلواء املكيف

 أطعمة طعام مفتوحة مغلقة بقربها / جانبها جبوارها

 املصابيح املصباح يتوقف يعمل جتهز تعد

 لطفاء لطيف وياليد اآللي وجبة املساء العشاء

 اقرتاحات اقرتاح اتصلت انقطعت توقفت / فصلت انقطعت

 األجواء اجلو ترشد تسرف جتاوز احلد تسرف

 األسر األسرة نسيء حنسن جنيد حنسن

 احلاجات احلاجة ننتهي نبدأ  استعمال استخدام

 املالبس امللبس إسراف توفري نضع خطة خنطط

 أنفس نفس مطفأة مضاءة ترشيد توفري

 النوافذ النافذة ليال نهارا ندع نرتك

 ُخطط خطة نطفئ نضيء ُمنارة مضاءة

   انتهت بدأت ننري نضيء

   نستغين حنتاج معتدال لطيفا

   شتاًء صيفا يصري يصبح

   املرض الصحة / رأي فكرة اقرتاح

     سالمتنا صحتنا

     شرعت بدأت

     طريقة خطة
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 س+ ج× املناقشة:         الدرس 

 اإلجابة السؤال

 كان جيلس يف غرفته يذاكر دروسه. أين كان جيلس باسم وماذا يفعل ؟

 كان جيلس والنوافذ مغلقة واملكيف يعمل. كيف كان جيلس باسم  ؟

 كانت ترسم لوحة , وجبوارها احلاسب اآللي مفتوح. ماذا كانت تفعل بسمة؟

 والفرن الكهربي يعمل. كانت تعد طعام العشاء ماذا كانت تفعل األم؟

 كان يكوي املالبس. ماذا كانت يفعل األب؟

 فجأة. متى انقطعت الكهرباء؟

استخدام يف ما مظاهر إسراف األسرة 

 الكهرباء؟

, الفرن الكهربي يعمل ,  حاملكيف يعمل , احلاسب مفتو

 املكواة تعمل , األنوار مضاءة.

 كل يوم. متى تنقطع الكهرباء ؟

 عن سبب انقطاع الكهرباء كل يوم. ة  ؟عم سألت بسم

 استخدام الكهرباء. يف ألن الناس يسرفون  ملاذا تنقطع الكهرباء ؟

 نبدأ بأنفسنا وخنطط لتوفري الكهرباء. كيف حنسن استخدام الكهرباء؟

 عدم ترك املصابيح مضاءة ,وإنارة املصباح الذى حتتاجه األسرة  . ماذا اقرتح باسم  ؟

 عدم إضاءة املصابيح نهاًرا. بسمة  ؟ ماذا اقرتحت

ـًا. ماذا اقرتحت األم  ؟  ترك النوافذ مفتوحة صيفـ

 اقرتاح مجيل حيافظ على صحتنا , ويوفر الكهرباء. مب علق األب  ؟

 يصبح اجلو لطيفا و ال نستعمل املكيف . ماذا حيدث لو تركت النوافذ مفتوحة صيفا ؟

 خطة توفري الكهرباء.  ما اخلطة اليت نفذتها األسرة ؟

 املدارس واملصانع واملستشفيات  .يف تشغيل األجهزة املنزلية , و حياتنا  .يف اذكر أهمية للكهرباء 

 عندما عادت الكهرباء . متى بدأت األسرة يف تنفيذخطة التوفري ؟

 اج إليه.النرتك املصابيح مضاءة و نستعمل ما حنت ماذا جيب عند استخدام املصابيح الكهربية ؟
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 "ال غنى عن الكهرباء في البيت والمدرسة."
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 ".ن اهلل ال يحب المسرفين"إ
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 ."الكهرباء صورة من صور الطاقة"
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:
 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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ـًا بالدرس :التاريخ      /      /  2019 )توفري الكهرباء(أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء املد املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... .............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 حركته حرف مضعف ال أصلية ال مشسية ال قمرية ألف لينة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 جار+جمرور حرف هاء تاء مربوطة تاء مفتوحة حرف ساكن

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 أداة استفهام اسم موصول نوعه ضمري املشار إليه اسم إشارة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 نوعه أسلوب مجع مثنى مفرد

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 



 

63 

 نوعه تنوين لة امسيةمج مجلة فعلية

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

 

 نوعها الكلمة عكسها الكلمة معناها الكلمة

 ............... نضيء ............... نضيء ............... لطيفا

 ............... بدأت ............... بدأت ............... يصبح

 ............... مغلقة ............... مغلقة ............... اقرتاح

 ............... يعمل ............... يعمل ............... املكيف

 ............... اآللي ............... اآللي ............... جبوارها

 ............... جوارها ............... انقطعت ............... تعد

 ............... تسرف ............... شاءالع

 

 ............... حنسن ............... غرفته

 ............... نبدأ  ............... النوافذ

 أمر مضارع ماضي مجع مثىن مفرد

 ............... ............... بدأت ............... ............... غرفته

 ...............  نبدأ ............... النوافذ ............... ...............

 ............... ............... انقطعت ............... ............... اقرتاح

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............... غرفته ............... النوافذ ............... النوافذ

 ............... انقطعت ............... اآللي ............... اآللي

 ............... نبدأ  ............... املكيف ............... املكيف
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 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............... لطيفا ............... لطيًفا ............... اآللي

 ............... غرفته ............... مضاءًة ............... املكيف

 ............... اقرتاح ............... اقرتاٌح ............... جبوارها

 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... اآللي ............... باسم جيلس يف غرفته.

 ............................... املكيف ............... بسمة ترسم لوحة.

 ............................... جبوارها ............... جاء املساء.

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /........./......... احلاسب ......... /........./......... مضاءًة

 ......... /........./......... املكيف ......... /........./......... اقرتاح

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............... املكيف ............... ............... ............... حاسب

 ............... مضاءًة ............... ............... ............... املكيف

 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 باسم جيلس يف غرفته. ......................... ......... /........./......... غرفة

 ......................... جاء املساء. ......... /........./......... يكوي

 بسمة ترسم لوحة. ......................... ......... /........./......... نبدأ 

هات معنى ما 

 حتته خط

 .حديثهذا جهاز 

 أبي. حديثمسعت 

......................... 

......................... 
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 حدد الظواهر اللغوية املوجودة يف هذه الكلمات.

 

 يفتضع املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... املكيف

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... اآللي

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... مضاءًة

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... لطيًفا

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 من وسائل توفري الكهرباء:
 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 الكهرباء:

 .............. تدير:

 ..............غنى عنها يف:  ال ................ طاقة:

 .............. تنري:

 عناصر درس )توفري الكهرباء(:

 ..............: ..............................املكــان

 :الشخصيات
  ............................................. 

............................................. 

 احلدث:

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 .........................................  :الــزمـان
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 ه خط:.وضح الفرق بني ما حتت 

 (.................حممد أمه.                               ). رأى -1

 (.................حممد احلق واضحا.              ). رأى -2

 .أكمل بصفة مضافة 

 باسم جيلس يف غرفته................. -

 .هات مفاتيح السياق ملا حتته خط: 

 انقطعت الكهرباء.. فجأة -1

..................................... 

 التوفري. خطةبدأت األسرة يف  -2

..................................... 
 .أكمل شبكة املفردات+ شكل فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرن                        املكواة

   

     

 الفرن                         املكواة                       

  

 

 

 

 

 

            

               

 املكيف           

 

 األجهزة الكهربائية

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 الكهرباء

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 جاء

 املرادف

.........................

. 

 النوع

.........................

. 

 
 

 املضاد

.........................

. 

 

 الكلمة يف مجلة

.........................

. 

.......... 

 املساء

 املعنى

.........................

. 

 املعنى يف مجلة

.........................

.........................

.. 

 
 

 اجلمع

.........................

. 

 

 العكس

.........................

. 

.......... 

 جيلس

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 
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 2019التاريخ             /       /             التدريبات
 اقرأ ثم أجب : 

" النوافذ مغلقة , و املكيف يعمل . بسمة ترسم لوحة , و جبوارها احلاسب اآللي مفتوح . و األم تعد طعام 

 ب يكوى املالبس .. و فجأة انقطعت الكهرباء !  "العشاء , و الفرن الكهربي يعمل. األ

 أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 أعلى منها [ -بعيدا عنها  -   ا] قريبا منه                 :جبواره (مرادف  )  -1

 النافذة [ -الفذ  -] النافذ            :(مفرد  ) النوافذ -2

 معطل  [ -مغلق  -] يعمل                 :) مفتوح (مضاد  -3

 ......................................................................................  ( ما التصرفات اخلاطئة لألسرة ؟  ب

 ......................................................................................  ( ماذا كان يفعل األب واألم    ؟ج

 .............املالبس........... فجأة...............,  .......,...تعد.........  معنى:ـ النوافذ.................., د(

 ................طعام........... األم..................,  .......,.األب............ ......, .مجع:ـ املكيف.........     

   يعمل................ .........,انقطعت....... مضاد: ـ مغلقة................,  ...,رد:ـ املالبس..............مف      

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 ...........................الصوت:.................................... اللون:.................................................................

 التعجب:.............................................................. احلزن:...............................................................

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:داحلرف املمدو)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 ..............................:   ()نوعــــــــه  ......................... : )فعل(  

 ...............................:  (نوع التنوين)  .............................:  (تنوين)

 .........................................(:  ةشد)   .........................:   (سكون)

 ...............................(:  ء مفتوحة)تا   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 .........................................:  )مجع(  ................... )عالمة تعجب( :
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األب : . قال باسم و كيف حنسن استخدام الكهرباء ؟ قال  ء"قالت األم ألن الناس تسرف يف استخدام الكهربا

 نبدأ بأنفسنا وخنطط لتوفري الكهرباء .ٍ  قال باسم لن نرتك املصابيح مضاءة "

 ............. ,مرادف) جياوز ( .........) أ ( استخرج  مضاد ) غرينا ( ................ ,مجع ) املصباح  ( ............

 ........................................................................................... ) ب ( ملاذا تنقطع الكهرباء ؟

 ...........................................................................................  ) ج ( ماذا اقرتح باسم ؟

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 التبذير:............................................................. ......................الصوت:...........................................

 السبب:.............................................................. الطاقة:..................................................................
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 ابقة كلمة بها :استخرج من الفقرة الس 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ...................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ........................ ( :مد بالياء)

 ..............................:   )نوعه(  ........................ : )فعل(  

 ...............................:  (نوع التنوين)  ............................:  (تنوين)

  .........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   ...................:   )حرف عطف(

 .......................................(:  )نوعها   .................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالت األم نرتك النوافذ مفتوحة صيفا , فيصبح اجلو لطيفا , و ال نستعمل املكيف  . قال األب :اقرتاح مجيل 

 حيافظ على صحتنا , و يوفر الكهرباء , قالت األم و لن نرتك األجهزة الكهربية تعمل دون احلاجة إليها" 

 -الصحيحة مما بني القوسني : أ ( ختري اإلجابة 

 مجلة [  -مناقشة   -] فكرة     :مرادف  )  اقرتاح  ( -1

 اجلواالت   [ -األجواء  -] اجلوية           :مجع    ) اجلو  ( -2

 ...................................................................................................   ب (  ماذا قالت األم   ؟

 ................................................................................................... ؟   صيفاج ( ما فائدة فتح النوافذ 

 ...................................................................................................   د ( مب عقب األب ؟

 .مجع :لطيف........, مفتوحة....... ...., ....يصبح....... ...........,نرتك.... ( معنى:قالت..............,هـ

 احلاجة................ يوفر.................., صحتنا............, مضاد:صيفا............,          

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 .........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 .........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 .............................:   )نوعه(  ......................... : فعل( )

  ........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية :إىل حلل الكلمات التالية 

 ) ب ( انقطعت  ......./ ........ / ......../........ ......../ .........../ ......./.........               ة) أ ( مفتوح

 ( حيافظ  ........./......../......../........... ) د ) ج ( استخدام ........../ ......../ ....... /........            

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمام اخلطأ: ×( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) √)  ضع عالمة 

 )         (   بسمة ترسم لوحة , و جبوارها احلاسب اآللي مفتوح .                                      -1

 ()                                        فرح باسم و بسمة و قاال : ملاذا تنقطع الكهرباء كل يوم.     -2

 )         (    . قال األب لن نرتك املصابيح مضاءة.                                                          -3

 )         ( قالت األم نرتك النوافذ مفتوحة صيفا , فيصبح اجلو لطيفا , وال نستعمل املكيف.     -4
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 )         (                               .        تنفيذ خطة التوفرييف عادت الكهرباء وبدأت األسرة   -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صواب مما بني القوسني .اخرت ال 

 يكوي   ( -يرتب   -) يطوى     األب ........... املالبس.                                        -1

 الكهرباء(  -الغاز  -) املاء    قال األب : نبدأ بأنفسنا و خنطط لتوفري .............          -2

 الفصل  ( -املصابيح   -) احلجرة                            قالت بسمة لن نضيء ........... نهارا.   -3

 األم  ( -الكهرباء  -) بسمة   تنفيذ خطة التوفري .    يف عادت .......... و بدأت األسرة  -4

 املديرة    (   -بسمة  -) األم   قالت ......... نرتك النوافذ مفتوحة صيفا.                     -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةأكمل العبارات اآلتي : 

 قالت األم نرتك ................. مفتوحة صيفا. -2             باسم جيلس يف .............                     -1

 لن ............... املصابيح مضاءة. -4 . يعمل.                       النوافذ مغلقة , و .......... -3

 ............ التوفري .تنفيذ ...يف بدأت األسرة  -6  األم تعد طعام ...............                                  -5

 األب يكوي ......... .. و فجأة ......... الكهرباء. -8 ..........                    اقرتاح مجيل حيافظ على . -7

 كيف .......... استخدام الكهرباء. -10 ة تعمل دون ....... إليها.لن نرتك األجهزة الكهربي  -9

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ..............................................................................................  ماذا كان يفعل باسم ؟ -1

 .............................................................................................. ما اخلطأ الذى وقع فيه أفراد األسرة؟ -2

 ..............................................................................................   حدثت؟ال ي ما املفاجأة  -3

 ..............................................................................................  مم تعجب باسم وبسمة ؟  -4

 ..............................................................................................  ما سبب انقطاع الكهرباء؟ -5

 ..............................................................................................  ما االقرتاح الذى قدمته األم؟ -6

 ..............................................................................................  ما فائدة ترك النوافذ مفتوحة؟ -7

 .............................................................................................. كيف حنسن استخدام الكهرباء؟ -8

 ..............................................................................................   ماذا اقرتح باسم ؟ -9

 ..............................................................................................   ماذا اقرتحت بسمة ؟ -10

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بها حرف مضعف :اليت ضع خطا حتت الكلمة 

 الفرن  -ُتع دُّ  -) ب ( األب   احلاسب                            -املكيِّف  -) أ (  جيلس  

 لطيفا  -املساء  -) د ( النَّوافذ                     الكهربيَّة        -اقرتاح  -) ج ( مضاءة 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هؤالء (: -هاتان  -هذان  -هذه  -اإلشارة املناسب ) هذا  ضع اسم 

 مدرستنا. يف ) ب ( .................. معلمتان  ) أ ( .................. صديقي.                           

 )  د  ( ................  جنديان مصريان.  ) ج ( ...........  أطفال صغار.                        

 )  ز  (  ...............   زهرة متفتحة.  ) هـ ( ............  ممرضات.                         

 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ميز الكلمات املختلفة 

 وجبة  -نافذة  -شرفة  -) ب (  غرفة  املصباح               -املالبس  -احلاسب  -) أ ( الفرن الكهربي 

 الربيع  -الشتاء  -املطر  -) د ( الصيف   شبكة                       -الفطور  -الغداء  -) ج ( العشاء 
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 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :أكمل اخلريطة التالية 

 

 

  

 

 

 

 
 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       الكهرباء:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

  ................................................................................... -1     اقرتاحات لتوفري الكهرباء:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 )ب(اكتب ثالثة أسطر عن ) أهمية الكهرباء(:

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 )ج(ماذا تقول يف املواقف التالية:

 عند جناح زميلك   : ...................................................................................................................... 

 عند مساع خرب مفرح  : ...................................................................................................................... 

 عندما تسمع خربا حزينا : ...................................................................................................................... 

 :د(أكمل احلوار التالي( 

 ؟ :أمحد...................................................................................................................... 

 اآلن. الكهرباء انقطعت:أنس 

 ؟................................................ :أمحد...................................................................... 

 ألن الناس تسرف يف استخدامها.:أنس 

 

 فى املساء

 األم.......................  .......... األب.............

 بسمة.......................  باسم....................... 

 املكيف.............

 الفرن.............

 احلاسب....................... 
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 :األساليب

 أمر= افعل.
 طلب فعل شيء معني.

 

 نهي=التفعل.
 طلب االمتناع عن فعل شيء.

 ال+فعل مضارع+طلب=نهي

  تشرب اللنب.ال اشرب اللنب.

 ال تتأخر عن املوعد. ..............................

 .............................. حاول مرة أخرى.
 ال تنزل اآلن. ..............................

 .............................. اقعد يف هذا املكان.
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 .............................. احجز مقعدك مبكرا.

 ال تساعد هذا الشخص. ..............................

 .............................. هذه الصورة.إىل انظر 

 اطلب من زميلك ما يلي.

 .................................... االمتناع عن الكذب.

 

 .................................... عدم التأخر عن املوعد.

 

 .................................... لتزام باخللق احلسن.اال

 

 .................................... إقامة الصالة يف موعدها.

 

 .................................... عدم الكسل.

 

 .................................... االمتناع عن مضايقة املارة.

 

 .................................... ة.أن يتوضأ قبل الصال

 

 .................................... النوم مبكرا.

 

 .................................... عدم السهر.

 

 .................................... االمتناع عن العادات السيئة.

 

 .................................... عدم إهمال الواجبات.

 

 .................................... طاعة الوالدين.

 

 .................................... عدم االستهزاء باآلخرين.
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 :اإلثبات
 )اجلملة املثبتة(

 اإلقرار حبدوث شيء.

 :النفي

 )اجلملة املنفية(
 إنكار حدوث الشيء.

 أنا مل أكتب الدرس. أنا أكتب الدرس.

 من أدوات النفي:

 مل أكتب الدرس. تنفي املاضي. مل

 لن نكتب الدرس. تنفي املستقبل. لن

 تنفي االسم والفعل. ما
 ما خرج حممد.

 ما حممد مبهمل.

 تنفي االسم والفعل. ال
 ال أكتب اآلن.

 ال كتابة اآلن.

 ليس املؤمن كذابا. تنفي اجلملة االمسية. ليس

 .................................... حممد جمتهد.

 .................................... خرجنا مساء.

 .................................... سنكتب الدرس.

 .................................... جلست يف احلديقة.

 .................................... ذاكرت باألمس.

 اإلسكندرية.إىل مل أسافر  ....................................

 اإلسكندرية.إىل لن أسافر  ....................................

 .مريضالست  ....................................

 



 

74 

 النهي 
 طلب االمتناع عن فعل شيء.

 النفي

 إنكار حدوث الشيء.

 ال الناهية. أدواته
 له أكثر من أداة.

 ليس...... / لن / مل / ما / ال

 ال يتضمن طلبا. يتضمن طلبا. الفرق

 أمثلة

 ال تكذب.

 ال تتكاسل.

 ال تسرع.

 ال أكذب.

 ال نتكاسل.

 ال يسرع.

 ال يسرع يف مشيته. ال تسرع يف مشيتك. 

 .................................... ال تتأخر عن الدرس. 

 نرفع صوتنا. ال .................................... 

 .................................... ال تكتيب بسرعة. 

 .ال نرفع صوتنا .................................... 

 .................................... ال خترجا من الفصل. 

 .................................... ال تلعبوا هنا. 

 نتأخر عن الصالة. ال .................................... 

 .................................... ال  جتلس هنا. 

 ال أنام متأخرا. .................................... 

 ال أتعود على السهر. .................................... 
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 القراءة متحررة احملتوى:
 -اقرأ ثم أجب :

فهم يأكلون يف أطباق من الزجاج فسأل  تعجب مسري, . جده الطعام يف إناء من اخلشب يعطيوالده رأى مسري 

ألطعمك فيه  إذا مات جدي أريد هذا الطبق, قال مسري: ألن جدك يكسر األطباق. فقال له: والده عن السبب.

 لينال رضاه. , فخر األطباقاجلد يف أمن يومها يطعم عرف األب أنه كما تدين تدان. و حني تكرب.

 اخرت الكلمة الصحيحة مما بني القوسني كما يلي :-أ

 الفجار( - الزجاج - )اخلشب   : كانت األسرة تأكل يف أطباق من-1

 يطعم والده( - يعطيه للفقري - )يأكل فيه    كان مسري يريد الطبق لـــ:  -2

 أكمل العبارات التالية-ب

 مضاد تكرب :................................................. -2 .........................مفرد )أطباق( :................... -1

 ...............................................................................................................من هذه القصة ؟ ماذا تعلمت -ج

 ......................................................................................................؟ ظ بالطبق ملاذا أراد مسري أن حيتف -د

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اقرأ ثم أجب :

خرجت  نادت القطة ابنتها الصغرية وقالت : يا صغريتي احذري من الثعلب والخترجي من املنزل مبفردك ,

وخرجت وحدها لتلعب  لتبحث عن طعام لصغريتها .انتظرت الصغرية أمها بعض الوقت ومل تصرب , القطة ,

فقفزت يف وجهه  لكن األم رأته من بعيد ليصيدها , ج املنزل فرآها الثعلب املكار فاقرتب من املنزل ,خار

 فعلتها مرة أخرى.  اعتذرت الصغرية ألمها ووعدتها أنها لن تكرر مبخالبها وأنقذت ابنتها .

 : كما فهمت من الفقرةأكمل  -أ 

 .................جت القطة لتبحث عنخر -2  األم ابنتها من ...............  حذرت  -1

 : اخرت الصواب مما بني القوسني -ب

 قوي ( -جبان  -)شجاع    الثعلب ......... -1

 رأت الثعلب( - خافت من الثعلب -) خالفت أمها اعتذرت القطة الصغرية ألنها:  -2

 ...............................................................................................  ماذا تعلمت من هذه احلكاية ؟ - ج

 ...............................................................................................   ؟ عم نهت األم صغريتها  -د

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" الناس يف احلياة نوعان: واثق بنفسه, نشيط يف الوصول إىل هدفه, يسعى إىل حياة أكرم, -اقرأ ثم أجب :

يف حياته , ألنها ال موضع فيها  ومهزوز مرتدد, لن يستطيع حتقيق شيءتفتح له احلياة أبوابها مبفتاح أمله , 

 ."لكسول أو خواف 

 : من الفقرة أكمل كما فهمت -أ 

 .................الناس يف احلياة -2  احلياة ال موضع فيها لـ ............... أو..................... -1

 : اخرت الصواب مما بني القوسني -ب

 ( كل شيء - ال شيء -شيء )   ......... د يستطيع حتقيقاملرتد -1

 (كالهما - واثق بنفسه -كسول )      : احلياة فيها موضع لـ -2

 ..................................................................وأسعى .............................تعلمت أن أثق بـ -3

 ..................................................................................................؟  كيف تصل إىل هدفك -ج
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 مَاءٍ قَطْرَةُ -2

            

  :         

           

       . 

       

        . 

      . 

             

   . 

       . 

       . 

   . 

   ...    . 
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 2019كلماتي اجلديدة)حفظ( :            التاريخ        /        /

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 األسر األسرة تفرقت جتمعت اجتمعت جتمعت

 مشاهد مشهد حفظ إهدار األهل / العائلة األسرة

 / أمواه هميا ماء رضي غضب ترى تشاهد

 اآلباء األب املوت احلياة لفت/ شد جذب

 مصادر مصدر نظمأ نشرب اهتمام / تركيز انتباه

 احليوات احلياة نهمل حنافظ مناظر مشاهد

 الزروع الزرع بعض كل تضييع إهدار

 الصنابري الصنبور أغلق أفتح سخط / تضايق غضب

 قطرات قطرة ناقصا كامال أساس مصدر

 صنابري نبورص   نسقي نروي

 / أيادي أيدي يد   نصون / نهتم حنافظ

 / أوجه وجوه وجه   ةنقط قطرة 

     احلنفية الصنبور

     تاما كامال

     االستعمال االستخدام

     أقفل أغلق

     تنظيف غسل

     فورا مباشرة

 / أواني آنية إناء أسرف أوفر وعاء إناء

 أكواب كوب التوفري اإلسراف متحدث متجدد

 فواكه فاكهة أسأمتا أحسنتما أقلل / أرشد /أدخر أوفر

 خضراوات خضراء / تعتدلوا توفروا تسرفوا أصحابي زمالئي



 

78 

 أكواب كوب املعتدلني املسرفني جماوزة احلد اإلسراف

 زمالء زميل   أجدت أحسنت

 أسنان سن   تعادل تساوى

 املسرفني املسرف   تبذروا تسرفوا 

 

 س+ ج× ة:         الدرس املناقش

 اإلجابة السؤال

 تشاهد التلفاز. ملاذا اجتمعت األسرة ؟

 مشاهد إلهدار ماء النيل. ماذا جذب انتباهاها  ؟

 غضب األب واألم. ما أثر هذه املشاهد على األب واألم؟

 بسبب مشاهد إلهدار ماء النيل. ملاذا غضب األب واألم؟

 ل مصدر اخلري منه نشرب ونسقي احليوان ونروي الزرع .الني ما أهمية النيل ملصر ؟

 علينا أن حنافظ على كل قطرة ماء. مب عقبت األم؟

 خطة توفري املياه وضعتها األسرة ؟اليت ما اخلطة 

 لن تفتح الصنبور بشكل كامل عند االستخدام.  ماذا ستفعل بسمة؟

 ه و اليدين.  سيغلق الصنبور مباشرة بعد غسل الوج ماذا سيفعل باسم؟

إناء به ماء  متجدد ولن يف ستغسل الفواكه واخلضروات  ماذا ستفعل األم؟

 تغسلها حتت الصنبور مباشرة.

إناء به ماء  يف ملاذ استغسل األم  الفواكه واخلضروات 

 متجدد ؟

 لتوفر املاء.

 سيستخدم كوبا به ماء لغسل األسنان. ماذا سيفعل األب؟

 عدم اإلسراف يف املاء. لزمالء؟ماذا سيطلب باسم من ا

 وأنا أيضا. مب عقبت بسمة؟

 قطرة املاء تساوى حياة.  ما أهمية قطرة املاء ؟

 األكل و الشرب , ألن اهلل ال حيب املسرفني.يف عن اإلسراف  عم نهانا اهلل , وملاذا ؟
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 "الماء سر الحياة."
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 "."وجعلنا من الماء كل شيء حي
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 "في مصر.نهر النيل شريان الحياة "
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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ـًا بالدرس :التاريخ      /      /  2019 )قطرة ماء(أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود لياءمّد با املد املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... .............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 حركته حرف مضعف ال أصلية مشسية ال ال قمرية ألف لينة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 جار+جمرور حرف هاء تاء مربوطة تاء مفتوحة حرف ساكن

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 أداة استفهام اسم موصول نوعه ضمري املشار إليه اسم إشارة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 نوعه أسلوب مجع مثنى مفرد

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 
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 نوعه تنوين مجلة امسية مجلة فعلية

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

 

 نوعها الكلمة عكسها الكلمة معناها الكلمة

 ............... إناء ............... أوفر ............... إناء

 ............... تساوي ............... اإلسراف ............... متجدد

 ............... فاكهة ............... أحسنتما ............... أوفر

 ............... إهدار ............... املسرفني ............... اإلسراف

 ............... أحسنتما ............... احلياة ............... أحسنت

 ............... أنا ............... سأغلق ............... إهدار

 ............... نشرب ............... تساوى

" وجعلنا من املاء 

 كل شيء حي"

 ............... حنافظ ............... تسرفوا 

 ............... كل ............... مباشرة

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 ............... نشرب ............... ............... ............... إناء

 ............... تسرفوا ............... زمالء ............... ...............

 ............... حنافظ ............... ............... ............... كوب

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............... أحسنت ............... كل ............... اإلسراف

 ............... تسرفوا  ............... متجدد ............... النيل

 ............... نشرب ............... أوفر ............... احلياة
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 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............... ماٌء ............... ماٌء ............... تسرفوا 

 ............... متجدٌد ............... متجدٌد ............... كوب

 ............... فاكهٍة ............... فاكهٍة ............... فاكهة

 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... املسرفني ............... اجتمعت األسرة تشاهد التلفاز.

 ............................... إلهدار ............... جذب انتباهها مشاهد إلهدار املاء.

 ............................... بالنيل ............... أنا سأغسل اخلضراوات.

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /........./......... اخلضراوات ......... /........./......... إهدار

 ......... /........./......... الفاكهة ......... /........./......... جذب

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............... اخلضراوات ............... ............... ............... ماء

 ............... إلهدار ............... ............... ............... إهدار

 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 أنا سأغسل اخلضراوات. ......................... ......... /........./......... إهدار

 ......... /........./......... النيل
جذب انتباهها مشاهد 

 إلهدار املاء.

......................... 

 ماء

........./........./ ......... 
اجتمعت األسرة تشاهد 

 التلفاز.

......................... 

هات معنى ما 

 حتته خط

 الطالب. جينيه النجاح 

 الفالح. جينيه الزرع

......................... 

......................... 
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 حدد الظواهر اللغوية املوجودة يف هذه الكلمات.

 
 يفتضع املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... إلهدار

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... النيل

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... املسرفني

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... حياًة

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 من وسائل توفري املاء:
 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 املاء:

 ..............سر: 

 .............. =قطرة منه ................ يسقي:

 .............. يروي:

 عناصر درس )قطرة ماء(:

 ..............: ..............................املكــان

 :لشخصياتا

  ............................................. 

............................................. 

 :احلدث

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 .........................................  الــزمـان:
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 ما حتته خط:. وضح الفرق بني 

 (.................تلميذ مهذب.                  ).يزيد  -1

 (..................اهلل الرزق.                        )يزيد  -2

 .أكمل بصفة مضافة 

 هذا نهر النيل.................مبياهه................. -

 .هات مفاتيح السياق ملا حتته خط: 

 مشاهد. انتباهها جذب -1

..................................... 

 املاء مشهد مؤسف. إهدار -2

..................................... 
 .أكمل شبكة املفردات+ شكل فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحر                          النيل

   

     

 البحر                           النيل                         

  

 

 

 

 

 

            

               

 الثلج              

 

 النيل

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 املاء

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 اجتمعت

 املرادف

.........................

. 

 النوع

.........................

. 

 
 

 املضاد

.........................

. 

 

 الكلمة يف مجلة

.........................

. 

.......... 

 الصنبور

 املعنى

.........................

. 

 املثنى يف مجلة

.........................

. 

.........................

. 

 
 

 اجلمع

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 أغسل

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 
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 2019التاريخ             /       /             التدريبات
 اقرأ ثم أجب : 

" فجذب انتباهها مشاهد إلهدار ماء النيل , فغضب األب و األم . قال باسم و بسمة : ملاذا غضبت يا أبي ؟ ملاذا 

 ي ؟  "غضبت  يا أم

 ) أ ( استخرج من الفقرة: 

 ..كلمة مضادها رضي..... -3... كلمة مجعها أمواه .......... -2كلمة مرادفها شد ................   -1

 ............................................................................ ) ب ( ما املشاهد ال ي أغضبت األب واألم ؟  

 ............................................................................   اذا جتمعت األسرة؟) ج ( مل

 قال.................... غضب...............,  إهدار................,  ) د ( معنى:ـ انتباه..................,

 ............بسمة.... انتباه..................,  ...........,النيل........ ..., ع:ـ ماء.....................مج 

 غضب................ ....,قال..........مضاد: ـ جذب................,  ,...مفرد:ـ مشاهد............... 

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 الصوت:............................................................... .............النداء:....................................................

 .........................................احلياة:....................... االنتباه:...............................................................

 بها : استخرج من الفقرة السابقة كلمة 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..............................:   )نوعــــــــه(  ......................... : )فعل(  

 .........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   ..........................:  ( )أداة نداء

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 .........................................:  )مجع(  .................... )أداة استفهام( :
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالت بسمة :لن أفتح الصنبور كامال عند االستخدام و غسل اليدين , قال باسم : سأغلق الصنبور مباشرًة 

 إناء به ماٌء "يف بعد غسل وجهي . قالت األم : و أنا سأغسل الفواكه و اخلضروات 

 ................... و مجع ) الصنبور  ( ............ و مرادف) مباشرة  ( ...........) أ ( مفرد ) الفواكه ( .......

 .............................................................................  ) ب ( كيف سرتشد األسرة املياه ؟

 ........................................ .....................................   ) ج ( ما اقرتاح بسمة ؟

 .............................................................................    ) د ( ما اقرتاح األم وملاذا ؟

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 نظافة:.............................................................ال الصوت:.................................................................

 الرتشيد:............................................................. النبات:..................................................................

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ...................... (: لفمد باأل)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ........................ ( :مد بالياء)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ........................ واو( :مد بال)

 ..............................:   )نوعه(  ........................ : )فعل(  

 ...............................:  (نوع التنوين)  ............................:  (تنوين)
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  .........................................(:  ةشد)   .......................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   ...................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   .................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املاء ,  قال األب : أحسنتما ...فقطرُة املاء تساوي احلياة , قالت يف "قال باسم : سأطلب من زمالئي عدم اإلسراف 

 (.ا ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َلا ُيح بُّ اْلُمْسِرف نيَوكُُلوا َواْشَرُبوا َوَل:)إىل األم : قال تع

 -) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :

 الكرماء [  -البخالء   -]املبذرين   ني  (                         مرادف  )  املسرف -1 

 أسأمتا    [ -تسرعتما  -] تأخرمتا   مضاد    ) أحسنتما  (                            -2

 .................................................................................   ؟إىل ) ب (  عم نهانا اهلل تع

 .................................................................................  باسم من زمالئه؟ ب) ج ( ماذا سيطل

 ....................., حياة...قطرة..........., مجع :قطرة اإلسراف.........., .............,) د ( معنى:قال.

 ..................املسرفني.......... حيب.................., ..........,قال...... مضاد:حياة............,          

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... واو( :مد بال)

 ..............................:   )نوعه(  ......................... : )فعل( 

  .........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 .........................................(:  )مجع   .....................:   )تاء مربوطة(

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية :إىل حلل الكلمات التالية 

 ) ب ( األم  ......./ ........ / ........  ) أ ( إهدار  ......../ .........../ .......             

 .......) د ( وكلوا  ........./......../. ) ج ( مشاهد ........../ ......../ ....... /........            

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) √ضع عالمة )×ام اخلطأ: أم 

 )         ( النيل مصدر احلياة ... من مياهه  نشرُب.                             -1

 )         (   املشاهد عن ادخار  ماء النيل.                        -2

 )         (     وكلوا واشربو واسرفوا.    -3

 )         ( أفتح الصنبور كامال عند االستخدام و غسل اليدين    4

 )         (  قطرُة املاء تساوى احلياة.                                               -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اخرت الصواب مما بني القوسني 

 النيل   (  -العمارات   -) الصحراء                                 ............. مصدر اخلري ملصر .        -1

 ادخار (  - إهدار -) توفري     املشاهد عن ..........  ماء النيل.                       -2

 املوت   ( -احلياة   -) املاء      املاء سر ..........                              -3

 اللحوم  ( -الفواكه  -) املالبس    إناء به.               يف األم :سأغسل ........ و اخلضروات  -4

 املاء    (   -البحر  -) البرتول         قطرة ........ تساوي حياة.                                   -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ةأكمل العبارات اآلتي : 

 ............. يف إناء.سل .....ت األم سأغقال -2 اجتمعت األسرة تشاهد .............                                -1

 ........... املسرفني......................إنه .... -4 ......                       ....كانت املشاهد إلهدار...... -3

 ....... التوفري ........اقرتحت األسرة........ -6                                ...  .........وكلوا واشربو وال ........ -5

 .........بعدم اإلسراف يف ...........ننصح  -8 ن.                    ...........عند غسل األسنانستخدم -7

 ... كامال.......................لن نفتح ... -10  ..................... مفتوحة.       لن نرتك....  -9

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ...................................................................................... ما املشاهد ال ي أزعجت األسرة؟ -1

 ......................................................................................   ملاذا غضب األب واألم؟ -2

 ......................................................................................  ؟ما أهمية النيل للمصريني -3

 ......................................................................................  ما اقرتاح باسم لتوفري املياه؟ -4

 ...................................................................................... ماذا نفعل عند غسل اخلضروات؟ -5

 ...................................................................................... ماذا جيب علينا عند غسل األسنان؟ -6

 ......................................................................................   مب ننصح زمالءنا؟ -7

 ......................................................................................   ما أهمية قطرة املياه؟ -8

 ......................................................................................  ماذا جيب عند فتح الصنبور؟ -9

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بها حرف مضعفاليت ضع خطا حتت الكلمة : 

 الصنبور  -التلفاز  -) ب ( مشاهد   ألب                           ا -األم  -) أ (  النيل  

 إناء  -متجدد  -) د ( باسم  إنه                           -عند  -) ج ( كامال 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هؤالء (: -هاتان  -هذان  -هذه  -ضع اسم اإلشارة املناسب ) هذا 

 ن. ) ب ( .................. طالبتا ) أ ( .................. أزهار .                      

 )  د  ( ................  طالبان.  ) ج ( ...........  أطباء.                        

 )  ز  (  ...............   أبي. ) هـ ( ............  أسود.                          

 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ميز الكلمات املختلفة 

 مصري  -أخ ي  -أخي  -) ب (  أبي    مثيل               -عريق  -كثري  -) أ ( غفور 

 اللذان  -هذا  -ال ي  -) د ( هؤالء                هؤالء            -ذا   -هو  -) ج ( هذه 

 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ  ( في سلوب ) نداء , نبني نوع األ : 

                      ...............................  .اجتهدي مروة) د (  يا   .......         .......................  .)  أ  ( يا وطين إني أحبك

 ......................                            .   م املسلم أخاه) هـ ( ال خياص                .................................. . كذب) ب ( فرح  ال ت

 .........   .............  .ال يعذب احليوانأمحد ) و (                             ..................ج ( يا عبد اهلل نظف مالبسك.    )

 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       املاء:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

  ................................................................................... -1     اقرتاحات لتوفري املاء:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 )ب(اكتب ثالثة أسطر عن) أهمية النيل(:

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 )ج(ماذا تقول يف املواقف التالية:

 عند إهدار املاء   : ...................................................................................................................... 

 ع الصوتعند رف   : ...................................................................................................................... 

 عند رؤية زميال عائدا من السفر: ...................................................................................................................... 

 :د(أكمل احلوار التالي( 

 ؟ :أمحد...................................................................................................................... 

 النيل هو املصدر الرئيسي للمياه يف مصر.:أنس 

 ؟................................. :أمحد..................................................................................... 

 نعم , األمطار واآلبار.:أنس 

 ؟ :أنس...................................................................................................................... 

 ه وال نلوثه.أن حنافظ علي:أمحد 

 ؟ :أنس...................................................................................................................... 

 يف البحار واحمليطات والبحريات املاحلة.:أمحد 
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 تعريفــه

  ــل ــه مثــــ ــمى بذاتــــ ــى مســــ ــادل علــــ ــو مــــ  هــــ

 إنسان/حيوان/نبات/مجاد/بلد/صفة.

هومادل على معنى يف نفسه ومل يقرتن بزمن. 

 أي شيء يدرك باحلواس أوبالعقل.هومادل على 

 

 أنواعه
 أمحد

 فاطمة

 أسد

 فهد

 

 مكة

 القدس

 عنب

 توت

 كريم

 رحيم

 اتكنولوجي

 الذي

 

 شباك

 باب

 

 مجاد غريذلك صفة نبات بلد حيوان إنسان

 معلم

 املعلم

 تلميذ

 تلميذة

 

 أمحد

 يا أمحد

 وقت

 يف وقت

 كتب حممد

 حممد جمتهد
 مدرس

 مدرٌس

 

 التنوين   أو أو اإلسناد اجلر أو أوالنداء أو التاء املربوطة ال

 عالماته
يقبـــل

: 

 .هو مادل على عمل حيدث يف زمن تعريفـه

 .زمن×حدث

 

 أنواعـه

 مضارع
ما دل على 

حدث يقبل 

 احلال 

 .واالستقبالأ

 

 أمـــــر
 ما دل على 

 طلب حدوث
 شيء.

 عالماته
يقبـــل

: 

 كتب

 كتبُت/كتبْت

 

 (آخره) التاء 

 يكتب

 بمل/لن/س يكت

 

 مل/لن/س )أوله(

 اكتب

 اكتب ي

 

 ياء املخاطبة )آخره(

 تعريفـه

 أنواعـه

 عالماته

ومهمته الربط بني الكلمات. يفهم معناه إال مع غريه ما ال 

ما دل على معنى يف غريه ومل يقرتن بزمن 
 نفي 

 نهي

 ناسخة

 شرط

 

 جر

 جزم

 عطف

 نصب

 استفهام

 استثناء

 نــداء

 أو
 غري
 ذلك

.ال يقبل شيئا من عالمات االسم والفعل 

تقل بنفسه.ال يس 

 

 ماضي 
 ما دل على

 حدث انتهى

 وانقضى.
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 حدد نوع هذه الكلمات, اسم/فعل/حرف واذكر العالمة:

 العالمة النوع الكلمة العالمة النوع الكلمة

 مل خيرج فعل خيرج ة اسم مدينة

 ......... ......... كم ......... ......... حتويل

 ......... ......... عقل ......... ......... باب

 ......... ......... حرف ......... ......... ليت

 ......... ......... يأمر ......... ......... لكن

 ......... ......... طائر ......... ......... مع

 ......... ......... أين ......... ......... هل

 ......... ......... ماذا ......... ......... أسد

 ......... ......... يتعجب ......... ......... حديقة

 ......... ......... هذا ......... ......... يتعلم

 ......... ......... أنا ......... ......... شرح

 ......... ......... كرسي ......... ......... قليل

 ......... ......... كان ......... ......... واقف

 ......... ......... ليس ......... ......... نازل

 ......... ......... مصحف ......... ......... صديق
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 اكتب أمساء:

 صفة بلد مجاد نبات حيوان إنسان

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 

......... ......... ......... ......... ......... ......... 
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 أكمل:
 أمر مضارع ماضي أمر مضارع ماضي

 ......... ......... غسل
 ......... ......... قرأ

 ......... ......... قعد
 ......... ......... ذهب

 ......... ......... دخل
 ......... ......... مسك

 ......... ......... عمل
 ......... ......... مسح

 ......... ......... انطلق
 ......... ......... هبط

 ......... ......... تكلم
 ......... ......... صعد

 ......... ......... توضأ
 ......... ......... دفع

 ......... ......... ......... شرب
 ......... ينزل

......... ......... 
 ......... كل

 ......... يكون

 ......... ......... ......... ......... تعاون
 ابتسم

......... 
 ......... يتعلم

 ......... ......... رأى

 ......... ......... ......... ......... شرح
 ِع

......... ......... 
 ......... أخرج

 ......... ينام

......... ......... 
 ......... اخرج

 ......... يصوم

 ......... ......... ليس
 ......... ......... أمت
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 القراءة متحررة احملتوى:
فحكمت بينهما الشجرة  فت الشمس والسحابة أيهما أفيد للناس ؟ ليف يوم من األيام اخت"-اقرأ ثم أجب :

؟ بدأت الشمس تزيد من ضوئها وأشعتها حتى شعر الناس كما فرصة أسبوع إلثبات من األفيدأماموقالت هلما 

السحابة وأمطرت مطًرا  , فجاءت متى تظهر السحب؟ لقد مللنا من احلر والعرق م قالوا :حبرارتها ولكن بعد أيا

هنا  فتمنوا وجود الشمس . البيوت , توغرق شديًدا واشتد الربد فرح الناس ولكنهم تعبوا من شدة الربد ,

 ." فاحلياة برد وحر عرفت الصديقتان أنه ال حياة بدونهما ,

 القوسني ملا يلي :اخرت الصواب مما بني  -أ 

 السحابة ( -القمر  -) الشجرة  حتاورت الشمس مع .......... -1

 الظالم ( -األمطار  -)احلرارة  ظهرت الشمس فزادت ........ -2

 ................................ مجع السحابة..................معنى ضوء...  أكمل : -ب  

 ............................................................................................... ن؟تعلمته الصديقتا  ما الدرس الذي -ج

 ............................................................................................... ؟استخرج من الفقرة كلمة وعكسها -د

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول املاء إىل وهي غذاء اإلنسان كما أنها حت الشمس مصدر احلياة ومصدر مناء املزروع والثمار"-اقرأ ثم أجب :

 ويعود إلينا مطرا من جديد فيسقي اإلنسان واحليوان واملزروع فسبحان اهلل خبار فيصعد إىل الفضاء ثم يربد

كهربائية تنري القرى  اخلالق , ويستخدم الناس الشمس يف طهي الطعام وحولوا طاقة الشمس إىل طاقة

 ."واملدن وتدير املصانع

 : القوسني ختري الكلمة الصحيحة مما بني -أ 

 ( سحاب -مطر  -حرارة ) ء إىل خبار ثم يعود إلينا يف صورة ..................حتول الشمس املا - 1

 ( كهربائية -هوائية  -مغناطيسية) ........................................طاقة حول الناس طاقة الشمس إىل  -2

 :أمام العبارة اخلطأ) × ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ( √ضع عالمة )  -ب

 )      ( معنى كلمة ) مصدر ( : منبع -1

 )      ( مجع كلمة ) مطر ( : مطارات -2

 ...................................................أجب على السؤال التالي : يف أي الفصول يسقط املطر يف مصر؟ -جـ 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طارات والسيارات واحلدائق حنن نتمتع يف حياتنا اليومية بكثرٍي من املرافق العامة كالق"-اقرأ ثم أجب :

, وغري ذلك, وهذه املرافق متتلكها األمة كلها؛ ألنها أقامتها مبال  واملستشفيات احلكومية واملدارس ةالعام

, وميكن  , وعليه أن يرعاها وحيافظ عليها حتى تبقي سليمة أبنائنا, فكل منا يشعر مبلكيته هلا

 ."االنتفاع بها إلي أقصي حد 

 : ختري الكلمة الصحيحة مما بني القوسني -أ 

 كالهما(  -السيارات  -طارات الق) املرافق العامة كـ.................. - 1

 ( األفراد - احلكومة -املواطنون)  .......ميتلك املرافق العامة......... -2

 :أمام العبارة اخلطأ× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √ضع عالمة )  -ب

 )      ( مجيع( :  كلمعنى كلمة )  -1

 )      (           هم ( :  هذهع كلمة ) مج -2

 ........................................................................................................ ؟ما واجبنا حنو املرافق العامة -جـ 
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 الْعَاطِي عَبَْد إِسْمَاعِيل /د:  بِالدِي شِعْرُ يلُنِ -3

: 

            

            

      .    . 

    ! 
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      2019 )حفظ( :            التاريخ        /        / كلماتي اجلديدة

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 أنيال نيل أقبحه أبهاه وطين مصر بالدي

 / بلدان بالد بلد يتوقف جيري / أروعه أمجله أبهاه

 , اخليور األخيار اخلري الشر اخلري ينتشر جيرى

 دلتاوات دلتا / يظمئ ُيَعط ش يسقي  الربكة والنعم اخلري

مساحة من األرض تتكون  دلتاه

 عند مصب النهر

 ) ما بني فرعى النيل(

 الزروع الزرع أمرَّه أحاله

 حيوات حياة أخبله أسخاه

 املياه/  األمواه املاء يسلبنا يعطينا  يروي يسقي

   كرها حّبا / املصريني البشر الناس

   موت حياة / أروعه أمجله أحاله

   أبطئ هيا أكرمه أسخاه

   ذم / جحود شكر مينحنا يعطينا 

     / تعال أسرع هيا 

     نصلي نسجد

     محًدأ شكرا

 

 س+ ج× املناقشة:         الدرس 

 اإلجابة السؤال

 فالحون زروعهم.يشرب منه الناس و يروي ال ما فضل النيل على مصر و املصريني؟

 عندما حنافظ عليه و ال نسرف يف املاء . متى يبقى نهر النيل مصدرا للخري و العطاء؟

 من مجال نهر النيل و حالوته و سخائه . األبيات ؟يف مم يتعجب الشاعر 

 دلتاه .يف جيري خري النيل  أين جيري خري نهر النيل ؟

 لناس , و يروي الزرع .يشرب منه ا ما أهمية النيل للناس و الزرع ؟

 يعطينا النيل احلب و احلياة . ماذا يعطينا نهر النيل ؟
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 أن نسجد شكرا هلل ألنه وهبنا نهر النيل . ؟ و ملاذا ماذا يطلب منا الشاعر ؟

 جيري خريه يف دلتاه, يسقي الناس و الزرع ويعطينا احلب واحلياة. ما مظاهر سخاء النيل ؟

 حنافظ عليه و ال نلوثه و ال نسرف يف مائه. يل ؟ما واجبنا حنو نهر الن

 , نسجد شكرا له,ونشكره على نعمته العظيمة.إىل اهلل تع من الذي وهبنا النيل , وما واجبنا حنوه ؟

 شكرا هلل. ملاذا نسجد؟

 الدكتور/ إمساعيل عبد املعطي . النشيد ؟ قائلمن الشاعر 

 "مصر هبة النيل."
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 "يجب المحافظة على ماء النيل."
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 عليك: اكتب ميلى     -اإلمالء:

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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ـًا بالدرس :التاريخ      /      /   2019 )نيل بالدي(أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء املد املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... .............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 حركته حرف مضعف جار+جمرور ال مشسية ال قمرية حرف ساكن

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 أداة تعجب مجع هاء تاء مربوطة مفرد حرف

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 نوعه أسلوب نوعه تنوين

............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ................................. ............... 

 مجلة امسية مجلة فعلية

.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. 
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 نوعها الكلمة عكسها الكلمة معناها الكلمة

 ............... بلد ............... جيري ............... بالدي

 ............... اخلري ............... خلريا ............... أبهاه

 ............... دلتا ............... يسقي  ............... جيرى

 ............... الزرع ............... أحاله ............... اخلري

 ............... حياة ............... أسخاه ............... يعطينا

 ............... املاء ............... يعطينا  ............... يسقي

 ............... حّبا ............... الناس

 النيل  "

 ".شريان احلياة يف مصر

 ............... حياة ............... أحاله

 ............... هيا ............... نسجد

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 ............... نسجد ............... ............... ............... نيل

 ............... يعطينا ............... بالد ............... ...............

 ............... جيري ............... ............... ............... حياة

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............... أبهاه ............... الناس ............... الناس

 ............... جيري ............... حبا ............... اخلري

 ............... يعطينا ............... الزرع ............... الزرع

 مؤنثمذكر/ الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............... اخلري ............... نيٌل ............... الناس

 ............... نيل ............... بلٍد ............... اخلري

 ............... الزرع ............... حياًة ............... يعطينا
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 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... الزرع ............... نيل بالدي ما أبهاه.

 ............................... يعطينا ............... يعطينا حبا وحياة.

 ............................... حبا ............... نسجد شكرا هلل.

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /........./......... النيل ......... /........./......... جيري

 ......... /........./......... بالدي ......... /........./......... نسجد

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............... يعطينا ............... ............... ............... بلد

 ............... حبا ............... ............... ............... اخلري

 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 ......................... يعطينا حبا وحياة. ......... /........./......... حبا

 ......................... هلل.نسجد شكرا  ......... /........./......... حياة

 ......................... جيري اخلري يف دلتاه. ......... /........./......... نيل

هات معىن ما 
 حتته خط

 الزرع. يرويالنيل 

 قصة. يروياجلد 

......................... 

......................... 
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 الظواهر اللغوية املوجودة يف هذه الكلمات.حدد 

 
 يفتضع املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... نيل

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... بالدي

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... حبا

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... حياة

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 من وسائل احملافظة على النيل:

 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 :النيل

 .............. ما

 ..............يروي ................ يعطينا

 .............. اخلري جيري

 درس )نيل بالدي(: عناصر

 : ............................................الشاعر:

 أهمية النيل:

  ............................................. 

............................................. 

 احلدث:

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 .........................................  املكان:



 

101 

 

 

 

                   

                           

     

 

  

 

  
 .:وضح الفرق بني ما حتته خط 

 (.................تلميذ جمتهد.            ). فؤاد -1

 (.................يضخ الدم.               ). الفؤاد -2

 .أكمل بصفة مضافة 

 النيل.................ينشر اخلري................. -

 ق ملا حتته خط.هات مفاتيح السيا: 

 .أبهاهنيل بالدي ما  -1

..................................... 

 الزرع ما أحاله. يسقي -2

..................................... 
 .أكمل شبكة املفردات+ شكل فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحر                          احمليط

   

     

 الثلج                           النيل                        

  

 

 

 

 

 

            

               

 احمليط              

 

 نعم اهلل

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 الزرع

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 اخلري

 املرادف

.........................

. 

 النوع

.........................

. 

 
 

 املضاد

.........................

. 

 

 الكلمة يف مجلة

.........................

. 

.......... 

 بالدي

 املعنى

.........................

. 

 املثنى يف مجلة

.........................

.........................

.. 

 
 

 اجلمع

.........................

. 

 

 حتليل صوتي

.........................

. 

.......... 

 يسقي

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 
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 2019التاريخ             /       /             التدريبات
 اقرأ ثم أجب : 

 ــــــاْهَما َأْبَه ن ْيُل ب ــــــَلاد ى                                                      

 يف د ْلَتــــاْه َيْجِرى اْلَخْيــــُر                                                         

 ) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :

 أقدمه  [ -أمجله  -] أطوله    ) أبهاه (                              مرادف  -1

 كالهما صحيح  [  -اخليور  -] األخيار                       خلري  (   ) امجع        -2

 يتوقف   [ -يسرع   -] يبتعد   ) جيري  (                        مضاد     -3

 ....................................................................................   ) ب ( أين جيرى النيل باخلري   ؟

 .................................................................................... (  ما الذي  أعجب الذى الشاعر يف البيت األول؟) ج 

  كلمة بها : السابقني البيتنياستخرج من 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 .........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :بالياءمد )

 .............................:   )نوعــــــــه(  ......................... : )فعل(  

 .........................................(:  )هاء   .......................:   (سكون) 

 .....................................(:  )نوعها   ................................:   ال() 

 ...............................:  )اسم جمرور(  ......................... )حرف جر( :
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َحبًَّا َو َحَيـاْة ُيْعط ْيَنـــــــــــا                                                  

ـًْرا هلل ُجـــــــــُد                   َهيَّا َنْس                                         ُشكـ

 ) أ ( مرادف ) شكرا ( ...............    مجع ) حياة (..................  مضاد ) يعطينا ( .....................

 ..............................................................) ب ( ماذا يعطينا نهر النيل ؟..............................

 ) ج (ماذا حيدث لو جفت مياه النيل  ؟..................................................................................

  كلمة بها : السابقني البيتنياستخرج من 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف) 

 ..........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..............................:   )نوعــــــــه(  ......................... : )فعل(  

 ..............................:  (نوع التنوين)  ............................:  (تنوين)

 ........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون)

 ..............................(:  )حرف عطف   ....................:   )تاء مربوطة(

 ........................................:  )نوعه(  ........................... )أسلوب( :       
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـَْلاْهَما  َيْسق ى الّنــاَس                   أحــ

 َما أْسَخــاْه َيْرِوى الـــــزَّْرَع                                                                      

 مجع ) الزرع (........... -3مضاد ) أحاله (..............    -2مرادف ) أسخاه (...............    -1) أ (  

 .............................................................................................) ب ( ما فضل النيل  ؟.
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 (  كيف حنافظ على النيل ؟....................................................................................... ج) 

  كلمة بها : السابقني البيتنياستخرج من 

 .......................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف) 

 .........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 .............................:   )نوعــــــــه(  ......................... : )فعل(  

 .......................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 .....................................(:  )نوعها   .................................:   )ال( 

 .......................................:  )نوعه(  ............................ )أسلوب( :       
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    :اذكر البيت الذي يدل على املعاني التالية 

 ........................................................................... ل املصريني احلب و احلياة. الني) أ ( يعطي 

 ...........................................................................  ب ( ينتشر خري النيل يف أرض الدلتا .)

 ....................................................نيل .....................نا أن نشكر اهلل على نهر ال) ج ( جيب علي

 ........................................................................... ) د ( النيل املصدر الرئيس ملياه الشرب يف مصر.

 ...........................................................................  )هـ ( نهر النيل من أمجل أنهار الدنيا .

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :) صل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب 

 ) ب (  ) أ (                                                                                           

ـًْر ن ْيُل ب ــــــَلاد ى                                                                             ا هللُشكـ

ـَْلاْه   َيْجِرى اْلَخْيــــُر                                                                          َما أحــ

 يف د ْلَتــــاْه  َيْسق ى الّنــاَس                                                                          

 َما أْسَخــاْه َيْرِوى الـزَّْرَع                                                                         

 َحبًَّا َو َحَيـاْة  ُيْعط ْيَنـــــــــــا                                                                        

  َما َأْبَهــــاْه                                  َهيَّا َنْسُجــــــُد                                        
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملثال:أكمل كا 

 الفعل ) األمر( ) الفعل املضارع( ) الفعل  املاضي ( 

 اشرب املاء يشرب املاء شرب املاء       

 ........................................ ............................. رسم اللوحة

 ....................................... يقرأ النشيد .............................

 ازرع األرض ................................. ............................

 .................................... يفتح الباب .............................

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية :إىل حلل الكلمات التالية 

 ) ب ( أسخاه  ......./ ........ / .........    ) أ ( نيل  ......../ ........... 

 ) د ( حياة  ........./......../........  ......        ) ج ( الزرع ........../ ......../ .

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمام اخلطأ: ×( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) √المة ) ضع ع 

 )         (  نشرب مجيعا من ماء النيل.                                                       -1

 )         (                                النيل ليس له فضل على مصر و املصريني.    -2
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 )         (  هلل  ألنه وهبنا نهر النيل .                           علينا أن نشكر ا -3

 )         ( احلفاظ على ماء النيل شكرا هلل.                                                   -4

 )         (  حتلو حياة املصريني بدون نهر النيل.                                           -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أكمل اخلريطة التالية 

  

 

 

 
 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :كون كلمات 

 

  

 

 
     .........        ..........     ..........  ......       .........    ........          ........            .........            .........                ... 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ـ اخرت الصواب مما بني القوسني 

 أبعده   ( -أقبحه     -)أبهاه      نهر النيل ما  ..........                                  -1

 الدلتا  (  -اجلبال   -) الصحراء    ..................                يف ينتشر خري النيل  -2

 مييت  ( -يروي  -) يهلك                                  نيل ..........الزروع.   ال -3

 الشر و الدمار  ( -الكره و اهلالك  -) احلب و احلياة    النيل يعطينا ................                    -4

 اإلنسان     (    -اهلل     -) مصر  نهر النيل                نشكر  ........ على نعمة -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةأكمل العبارات اآلتي : 

 يف ............. َيْجِرى اْلَخْيــــُر         َما َأْبَهــــاْه                ن ْيُل ..........  

ـَْلاْه َيْسق ى ..........               َما أْسَخــاْه َيْرِوى ...........             َما أحــ

 .......... هلل    َهيَّا َنْسُجــــــُد            َحبًَّا و ........  ُيْعط ْيَنـــــــــــا     

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ............................................................................................  لى املصرين ؟ما فضل النيل ع -1

 ............................................................................................  من الشاعر صاحب النشيد؟ -2

 ............................................................................................  مب وصف الشاعر النيل؟ -3

 ............................................................................................    أين ينتشر خري النيل؟ -4

 ............................................................................................   أين تقع دلتا النيل؟ -5

 ............................................................................................   ما واجبنا حنو النيل ؟ -6

 ............................................................................................  ملاذا نسجد شكرا هلل ؟ -7

 ............................................................................................   ماذا يعطينا النيل ؟ -8

 ............................................................................................   مم يتعجب الشاعر ؟ -9

 ............................................................................................  ماذا تعلمت من هذا الدرس ؟ -10

.............

 .......... 

 النيل

  يجير  ييرو يعطينا  ييسق

.............

 .......... 

.............

 .......... 

.............

 .......... 
 ير

 جع فع قد قص يو مي حل سم فض
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 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       الكهرباء:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

  ................................................................................... -1     اقرتاحات لتوفري الكهرباء:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 )ب(اكتب ثالثة أسطر عن) أهمية الكهرباء(:

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 )ج(ماذا تقول يف املواقف التالية:

  الكهرباءعندما تنقطع : ...................................................................................................................... 

 عند النوم   : ...................................................................................................................... 

 عند االستيقاظ  : ...................................................................................................................... 

 :د(أكمل احلوار التالي( 

 ؟.................................................................................... :أمحد.................................. 

 احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا.:أنس 

 ؟ :أمحد...................................................................................................................... 

 نعم النوم هو املوتة الصغرى.:أنس 
 ؟............... :أمحد....................................................................................................... 

 ألننا ننقطع فيه عن احلياة.:أنس 
 ؟.................................................................................................................. :أمحد.... 

 ألن النوم راحة ألبداننا.:أنس 
 ؟ :أمحد...................................................................................................................... 

 خلق اهلل الليل للراحة والنهار للعمل.:أنس 
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 القراءة متحررة احملتوى:
, فعصـفور  كما أن الطيور حتب أوطانها, وهلا غريزة العودة إىل الوطنأنت حتب وطنك, " -اقرأ ثم أجب :

, ولكنه يعود إىل عشه القديم يف الربيع التالي . ويف شهر سبتمـرب تطري  يهاجر جنوبًا يف اخلريف اهلـزاز 

 . ", وال تضـل طريقـها معظم أسراب الطيور إىل اجلنوب وتقطع حنو ألف ميٍل فوق عرض البـحر

 رت الصواب مما بني القوسني ملا يلي :اخ -أ 

 ( عشها - العودة - أوطانها)    ..........الطيور حتب -1

 ( شرقا - مشاال - جنوبا)   ........ تعود الطيور -2

 ...........................) سرب ( مجع   ......... .................العودة( : )معنى  أكمل : -ب  

 ............................................................................................... ؟فيم تشبهك الطيور -ج

 ...............................................................................................  ؟أين تعود الطيور -د

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حنلة العسل ال جتذبها األزهار الزاهية كما نراها, ولكنها تـرى األزهار بالضوء فوق "-اقرأ ثم أجب :

؛ فإنه يلزم الطريق مهما  وإذا ترك أحد حصانه ميشي وحده ي الذي جيعلها أكثر مجااًل يف نظرها .البنفسج

, وحيـس باختالف درجة احلرارة يف الطريق  , وهو يرى ولو كان الطريق غري واضح اشتدت ظلمة الليل

 ".بعينني تتأثران قلياًل باألشعة حتت احلمراء

 : القوسنيختري الكلمة الصحيحة مما بني  -أ 

 ( الباهتة - كلها - الزاهية)  ..................حنلة العسل ال جتذبها األزهار - 1

 ( منريا - مظلما -واضحا) ....................ولو كان الطريق احلصان يرى -2

 :أمام العبارة اخلطأ× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √ضع عالمة )  -ب

 )      ( تشدها:  ( ال جتذبهامعنى )  -1

 )      ( الشعاع:      ( األشعةمجع )  -2

 ............................................................................................... ؟كيف ترى النحلة األزهار -جـ 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,  تصـنع إحـدى العناكب املائية لنفسها عشًا على شكل منطاٍد من خيوط العنكبوت" -اقرأ ثم أجب :

, ثم  فقاعـة هواٍء يف شعٍر حتت جسمها, وحتملها إىل املاء, ثم متسك برباعٍة  وتعلقه بشيء ما حتت املاء

, وعندئٍذ تلـد صغارها, وتربيـها آمنًة  , ثم تكــرر هذه العملية حتى ينتفخ العش تطلقها حتت العش

 ."عليـها من تيـارات املـوج 

 : ختري الكلمة الصحيحة مما بني القوسني -أ 

 كالهما(  - املاء - هلواءا) ..................ينتفخ العش بـ - 1

 كالهما( - املاء - )اهلواء بالعش. ...................حييط  -2

 :أمام العبارة اخلطأ× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √ضع عالمة )  -ب

 )      ( تعمل( :  تصنعمعنى كلمة )  -1

 )      (       أهوية( :  هواءمجع كلمة )  -2

 ..............................................................................................عناكب فقاعة اهلواء ؟كيف متسك ال -جـ 
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 (1املفرد    )
 اسم يدل على 

 واحد أو واحدة.

 (  2املثىن   )
 اسم يدل على

 اثنني أو اثنتني. 
 ...(.5,4,3اجلمع   ) 

 اسم يدل على  

 أكثر من اثنني أو اثنتني.
 مجع مثنى مفرد مجع مثنى مفرد

 ......... ......... كرسي ......... ......... قلم

 ......... ......... عقل ......... ......... باب

 ......... ......... حرف ......... ......... سطر

 ......... ......... امرأة ......... ......... شارع

 ......... ......... طائر ......... ......... مسجد

 ......... ......... عني ......... ......... أسد
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 مجع مثىن مفرد مجع مثىن مفرد

 ......... ......... مجل هن ......... .........

 ......... أختان ......... ......... أنتما .........

 ......... ......... أخ حنن ......... .........

 ......... ......... مل ك ......... ......... هو

 ......... ......... مَلك ......... هاتان .........

 ......... زهرتان ......... ......... ......... هذا

 ثن وامجع ما حتته خط وغري ما يلزم:

 مجع مثنى مفرد

 ........................... ............................ لة.مجي مدرسةهذه 

 ........................... ............................ طالب جمد. هذا

 ........................... ............................ الكرة. الولديلعب 

 ........................... ............................ الواجب. البنتتكتب 

 ........................... ............................ يشرح الدرس. املعلم

 ........................... ............................ يف عمله. جمدالرجل 

 ........................... ............................ ماهرة يف شرحها. املعلمة

 ........................... ............................ .ماهرهذا طبيب 

 
 

 



 

109 

 2019التاريخ        /       /    تدريبات عامة على الوحدة الثانية
 توفري الكهرباء((  1)) 

 يف استخدام ف قالت األم : ألن الناس تسر : ملاذا تنقطع الكهرباء كل يوم ؟" سألت بسمة : اقرأ ثم أجب

 .باء"الكهرلتوفري بأنفسنا,وخنطط  ألب نبدأقال ا حنسن استخدام الكهرباء ؟وكيف  الكهرباء . قال باسم :

 ( هات من الفقرة السابقة:أ

 ..............جنيدمعنى   مجع نفس ......... معنى ترشيد ............  مضاد نبدأ ........  -1

 ...............................................يوم كما فهمت من الفقرة ؟ ...............ب( ما سبب انقطاع الكهرباء كل 

 ...................................................ج( كيف حنسن استخدام الكهرباء كما قال األب ؟ ...........................

 د( هات من الفقرة السابقة : 

 ..............أسلوب استفهام ...... ......................امسا ......... .....................فعال ماضيا ......

 ..............................حرفا  ......ا الم مشسية .....كلمة به  ا الم قمرية ..............كلمة به

 ( أكمل : ـه

 .......مفتوح ....................................بسمة ترسم ................وجبوارها ......... -1

 ................................األب يكوى ..................وفجأة انقطعت ................. -2

 .............صيفا , فيصبح اجلو .............قالت األم : نرتك ................. مفتوحة  -3

 مما بني القوسني :  ( ختري االجابة الصحيحةو

 الصيف (  -املساء  -) الصباح   جاء ...............)باسم( جيلس يف غرفته .                 -1

 الثالجة (  -السخان  -)  الفرن           .يعمل  طعام العشاء و...........الكهربي األم تعد -2

 السيارة (  -الكهرباء  -) املياه     عادت ......, وبدأت األسرة يف تنفيذ خطة التوفري      -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطيفا , وال نستعمل املكيف . قال األب : اقرتاح  فذ مفتوحة صيفا , فيصبح اجلو قالت األم : نرتك النوا" 

 . يوفر الكهرباء "مجيل حيافظ على صحتنا , و

 ..............قالت  ...............صحتنا  .... .حيافظ ........... ............مفتوحة  :( مضادأ

 ...............األجهزة  ........ ......املصابيح  ...............النوافذ  :مفرد    

 ...............لوحة ..... ..............خطة  ..... .............اقرتاح  ....................اجلو :مجع    

 خطة .............. نستعمل .............  تعد .....................  ............... لطيفا  : معنى   

 رتحت األم لتوفري الكهرباء ؟ وما رأى األب ؟ وما أثر هذا االقرتاح ؟ ب( ماذا اق

.................................................................................................................................................... 

 .........................................................ونضيء.....................املصابيح . نرتكقالت بسمة : لن ج( أكمل : 

  د( هات من الفقرة :

  ............كلمة بها حرف مشدد . -3 ...................فعال ........ -2 ...............مجلة فعلية ................ -1

  .............................امسا ........... -6  ...........تاء مربوطة ....... -5 ا تاء مفتوحة .................هكلمة ب-4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية : إىل حلل الكلمات 

 ُتْسرف  ) .........../ ...../ ......(     َجم يل  ) ..... /........../ .....(   ..../ ....... (         َساء   )  ....../ ....../ ..اْلَم

 ... /......./ ......./ ......( اْلَمَصاب يح  ) ......../ ..  ..../...../......./ ....(   .كَْهَرَباء  )  ...../ .اْل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هات كلمات على نفس الوزن 

 .........يعمل / ............./..........  ساء / ................../....................       امل
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 ........../..................تسرف / .... .....                طعام /..................../..............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أكمل عائلة الكلمة 

 ....................../...........(   ) ترسم / ................/ ) جيلس  / ...................../................/...................( 

 ........( .../............./.......يوفر) غضب / ................./......................(   )  ...../...............( /........تعد )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هات مفاتيح السياق ملا حتته خط 

 فاتيح السياق ...............................( نى  تعد :  ................./ م)  مع         .طعام العشاء تعداألم  -1

 ........(ح السياق ......................فاتي)  معنى يضيء  :  ............../ م .   املصباح  يضيءالطفل  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استبدل احلرف األول حبروف أخرى وهات كلمات مفيدة  : 

 ...م / ........م                            خطة  / .......طة   / ......طة ....أم  /..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اكتب معنى كلمة )مصباح ( يف كل مجلة حسب فهمك للسياق ومعنى اجلملة 

 ....................( ملة...............................) معنى املصباح يف اجل                        .الولد املصباح ليال  يضيء

 .........(..............................) معنى مصباح يف اجلملة : .......... .         مصباح تلميذ متفوق يف املدرسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمة وشبكة املفرداتكمل خريطة أ  : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذا (  -هاتان  -هؤالء  -هذه  -أكمل اجلمل بكلمة مناسبة :  ) هذان 

  ..............   أبطال مصر يف احلروب -2  ............... مصباح مضيء. -1

 جديدان...........جهازان  -5 .....فالحة نشيطة .   .....................-4       ...   شجرتان .................... -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هم (   - هي -هما  -هو  -) هن :أكمل 

 ................ طبيب خملص . -2........... تالميذ ماهرون .                     -1

 عطوفة ..............  أم  -5 .............. صديقان وفيان.  -4........... معلمات بارعات .                    -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطرة مياه((  2)) 

 فغضب األب واألم  , مشاهد إلهدار ماء النيللتلفاز , فجذب انتباهها اجتمعت األسرة تشاهد ا): اقرأ ثم أجب

. من مياهه قال األب : النيل مصدر احلياة . ؟  ي؟ ملاذا غضبت يا أم ي: ملاذا غضبت يا أب بسمة و باسم . قال )

 الزرع ( . نشرب , ومن مياهه نروي

 ..........مفرد منابع..... ........مجع عجيب ...... .معنى سد ............. ( هات مضاد  اجتمعت  ............ أ

 ............................................................تشاهد التلفاز ؟.......................... ب( ماذا جذب انتباه األسرة وهي

 ........................................................................؟ ...........................................اإلسراف يف املاء  ج( ما ضرر

 حيافظ

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 اإلسراف

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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 د( أكمل : 

 بعد غسل ................................................ ...............سأغلق........... باسم قال -1

 ...................كامال عند االستخدام وغسل ..............لن أفتح .......قالت بسمة : -2

 ( استخرج من الفقرة السابقة : ـه

 ..................حرفا . -3  ...............امسا ......... -2 ..........................فعال .............. -1

 مد باأللف ............ -6  الم مشسية ...............  -5 كلمة بها تاء مفتوحة ..............  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناء نا سأغسل الفواكه واخلضراوات يف إوأ. قالت األم : ر مباشرة بعد غسل وجهي : سأغلق الصنبو قال باسم) 

دم كوبا من املاء عند غسل وأنا سأستخر ,ألوفر يف املياه . قال األب :, ولن أغسلها حتت الصنبو متجدد به ماء

 .( أسناني

 ......... ع وجهيناء ............ مفرد الفواكه ..................مضاد بعد ...........مجأ ( معنى إ

 .....................باسم وما اقرتاح األم للحفاظ على املياه كما فهمت من الفقرة ؟ ........................... ما خطةب( 

............................................................................................................................................................. 

 .........................................................ج( ماذا سيستخدم األب عند غسل أسنانه  وملاذا ؟ ............................ 

 د( ختري الصواب من بني األقواس : 

 (زمالئه  - جريانه - خوتهباسم من ................................. عدم اإلسراف يف املاء )إسيطلب  -1

 الكرماء (  -املسرفني  -جيب التوسط واالعتدال يف املأكل فاهلل ال حيب ........) البخالء  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : هات كلمات على نفس الوزن  

 ..........كامل / ................/....... .../.............../ .......... إهدار / .............../................. مشاهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمة : عائلةكمل أ 

 /.........../............ (  قال)  ..../...............(     ./....... مصدر)  ............/...............( ..جذب /.............../..)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية : إىل حلل 

 ) ......./........./.........(    األم            ..../....../.....( ْصَدر   ) .َم

 أْسَنان ي ) ......./........./.........(     ....../.....(     الصُّْنُبور  ) ....../......./.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هات مفاتيح السياق ملا حتته خط 

 : ............. / مفاتيح السياق ......................(  غضب) معنى    .        األب واألم غضب -1

 : ............../ مفاتيح السياق ......................(            الح الزرع .     ) معنى يروي    يروي الف -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ادمج األصوات وكون كلمات 

 َقطْ / ر / ة   ) ..................(   ) ..................(               لي  / الن   /   ن

 .............(  .........(            اْل / ح/ يا / ة  ) .  ) ........    اْل  / ما / ء        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كاملثال :  استخدم أسلوب األمر أو النهي 

      .لكرة العب ا       .ألعب الكرة

 ال تساعد الزميل يف الشر .         .أساعد الزميل  يف الشر

 .............................................        كثريا.أكتب  -

 .............................................       .أسرف يف املاء  -

 .............................................      .القاهرةإىل  أسافر اليوم  -

 .............................................       .أكتب على اجلدران  -



 

112 
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 وخريطة الكلمة: أكمل شبكة املفردات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أكمل ) أسلوب أمر  / أسلوب نهى (: األساليب والرتاكيب.  

 ال تضرب احليوان .   ) ..........................(  -2  ال تفتح صنبور املياه . ) ..........................( -1

 .......( القرآن .  ) ...................إىل استمع  -4  ) ...........................(    ازرع الورد .                 -3

 ) .......................... ( .ال تتعاون مع الشرير -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : رتب كلمات كل سطر وكون مجال مفيدة 

 .............................................................  أن  -كل  -جيب  -ماء   -على   -حنافظ  -قطرة 

 .............................................................   تشاهد  -اجتمعت  -األسرة  -التلفاز 

 .............................................................   الصنبور  - وجهي -سأغلق   -بعد  -غسل 

 نيل بالدي((  3))  

 اقرأ ثم أجب : 

  :من النشيد أ( أكمل الناقص بكلمات

 ما أبهاه !                      .............نيل   

  ............اخلري                    يف  .............

 .............ما                     .......... يسقى 

 ............... مرادف أبهاه ................ مضاد اخلري ................. مجع الزرع .............. ( مفرد بالديب

 ..........................................يات ؟ ................م من األب( مب وصف الشاعر نيل بالده كما تفهج

  :( أكملد

 مر (  -عذب   -) ملح    ماء النيل........................        -1

 سيناء (   -سكندرية اإل -) الدلتا   النيل باخلري يف .....................   جيري -2

 ................ا النشيد هو ............................. قائل النشيد هو ...............عنوان هذ -1( أكمل : هـ

 ................................اهلل ؟ ...... ( ماذا يعطينا النيل كما فهمت من النص ؟ وكيف نشكرو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َيْجِري ....(   ) ....../........./.....   يب َلاد  مقاطع صوتية : إىل حلل ./......... (......./........... ).. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( يف كل مجلة حسب فهمك للسياق واملعنى :  )يروياكتب معنى كلمة 

 ......( : .................... ) معنى يروي                                  .ع الفالح الزر يروي -1

 : ..........................(  ) معنى يروي يلة من حكايات زمان.  اجلد حكاية مج يروي -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نسجد / ............/...........(  : ) جيري أكمل عائلة الكلمة (   ) .............../............. / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتباهها

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 التلفاز

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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 : ن/  ا /  ا (  ..................... س/ ) ل/ ي ( ......................     ) ة / ح / ا / كون كمات من احلروف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نسجد /..................../........... هات كلمات على نفس الوزن.... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فعلية (  -حدد نوع اجلمل التالية )امسية: 

 ..........( ...) .............. ض مصر .                               النيل أر يروي -

 ............( ) ...............       .السد العالي محى مصر من الفيضان -

 .......( ....) ................ النيل يف الدلتا .                                 جيري -

 .................( ) ..........                                           .املاء سر احلياة -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : حول كاملثال 

  .ال تسمع النصيحة -                    .امسع النصيحة - يسمع النصيحة .                          -

 ........................... - ........               .............. -                           .يتناول الدواء  -

 .......................... -  اكتب الواجب .                    - ..                     .................... -

 ال ترتك الصنبور مفتوحا . - ...                 .................... - ......................                     -

 ..................................... -  ......           ................. -                       .يتعاون يف اخلري -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذان / هؤالء  / هذه / هاتان / هذا ( ,أكمل (: 

 ..........شهداء مصر                      ................... جنديان                    ..............معلمتان

 .تهدان..... تلميذان جم........   ................ نهر عظيم.          ................... شجرة مثمرة  

 .................. نافذتان.               ................... صورة        ...................... مصباح 

 ................... طبيبات                ................... جنود          ..................... جهازان

  .......................... أطباء                 ...................... متثال

 .......................... تفاحتان                 ..................... زهرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أكمل كاملثال  

 ال تلعب الكرة .    ألعب الكرة .

 ...........................................   أنزل إىل الشارع . 

 ...........................................   . أعذب احليوان

 ...........................................   .  أضرب أصحابي

 ...........................................   أنزل إىل الشارع . 

 ...........................................  .  أكذب على أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أكمل باسم إشارة مناسب 

 ............................ مهندسان بارعان               .............................. زهرة مجيلة

 ............................. طبيبات بارعات                .مل نشيط............................ عا

  ............................. حارسان يقظان        ............................. أصدقاء خملصون

 ............................أشجار كثرية.  ............................ فالح يعمل فى احلقل .

 ............................هم الناجحون .    ...........................هي الفائزة ..

 ............................هما الفائزان.    ...........................هن الناجحان.

 ............................هو املتفوق.   ...........................هما الناجحتان.

 ............................أقالمي.    كتيب............................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ال يكتب , فيما يأتيها حرف ينطق وب ضع خطا حتت الكلمة اليت  :-  

 .مسبل  هذا معبد أبي              .بسم اهلل الرمحن الرحيم                .طه تلميذ جمتهد

 ذلك (( -هؤالء  -شجرة  -قصة  -هذه  -)) قصري  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القراءة متحررة احملتوى:
 : ألن الطموح صفة من الصفات الكرمية, وهو  بني الطموح والطمع ؛ كبري هناك فرق" -اقرأ ثم أجب

ع فهو صورة من صور األنانية, بل هو صورة من صور مقرون  بالعزمية  الصادقة, والسعي اجلاد أما الطم

الشر؛ ألن الطماع ال يشبع وال يرتوي, ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند اآلخرين وحياول أن 

 . "يستولي علي ما عندهم  بغري وجه حق

 اخرت الصواب مما بني القوسني ملا يلي : -أ 

 ( متجاوران - متشابهان - خمتلفان)   ..........الطموح والطمع شيئان -1

 ( األنانية - الشر - اخلري)  ........ الطمع ال يعترب صورة من صور -2

 ............................................................................................ استخرج كلمة ومجعها  -ب  

 ............................................................................................  ؟مب يتصف الطماع  -ج

 ............................................................................................ ؟مب تقرتن العزمية الصادقة  -د

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلرية مشس جيب أن تشرق يف كل نفسٍ, فمن عاش حمروما منها عاش يف ظلمة " -ثم أجب : اقرأ

حبياة اللعب املتحركة يف أيدي  يءاإلنسان أشبه شوالها لكانت حياة حالكٍة, احلرية هي احلياة, ول

األطفال . وإن اإلنسان الذي ميد يده لطلب احلرية, ليس مبتسوٍل وال مستجٍد وإمنا هو يطلب حًقا من 

 ."ملخلوٍق عليه وال يد ألحد عنده  ةامع البشرية ,فإن ظفر بها فال منحقوقه ال ي سلبته املط

 :  القوسنيختري الكلمة الصحيحة مما بني -أ 

 ( كالهما - احلياة - املوت)   ..................احلرية ال تشبه - 1

 ( كالهما - ال مستجد -متسول) ....................الذي ميد يده لطلب احلرية -2

 :أمام العبارة اخلطأ× ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √ضع عالمة )  -ب

 (    )    ينبغي:    ( جيبمعنى )  -1

 )      ( األناسي(:  اإلنسانمجع )  -2

 ................................................................................... صف اإلنسان الذي يم يده لطلب احلرية  -ج 

 
 األلف بعد اهلاء                                                            هاؤالء  -هاذان  -هاذه  -هاذا 

 األلف بعد الذال                                       ذالك                                                 

 األلف بعد الالم                                                            إاله        -الكّن  -الكن 

 م األوىلالالم بعد الال                                                        اللذين         =اللتى  =اللذى 

 األلف بعد الطاء وامليم                                                         السماوات      -الرمحان  =طاه 

 

 

 هؤالء -هذان  -هذه  -هذا 

 ذلك

 إله -لكّن  -لكن 

 الذين -التى  -الذى 

 السموات -الرمحن  -طه 

 :الكلمات نطقا 
 :الكلمات كتابة 

 :االستنتاج 
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 ( الثانيةاالختبار األول ) الوحدة 

  : أجب . اقرأ ثم ,  "" توفري الكهرباء من موضوع -1أوال القراءة 

لطيفا , وال نستعمل املكيف . قال األب : اقرتاح  قالت األم : نرتك النوافذ مفتوحة صيفا , فيصبح اجلو " 

 . يوفر الكهرباء "مجيل حيافظ على صحتنا , و

 معنى نستعمل .......... ................. مجع األب ..............مفرد النوافذ  ............... يصبح( مضاد أ

 .........................................................  ؟ كيف يصبح اجلو لطيفا من وجهة نظر األم( ب

 .........................................................  كيف نوفر الكهرباء كما عقب األب ؟ج( 

 ................ أسلوب نفي :....................................استخرج من الفقرة : ال مشسية :.................. ال قمرية :د( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  , اقرأ ثم أجب ."  " القراءة متحررة احملتوى -2

  وترفع حزًنا القطة متوء واستمرت شرابا الو طعاًما هلا تضع ومل بدارها حجرة يف صغرية قطة  امرأة حبست )

 .(   ........... هلا الباب تفتح القلب مل القاسية السيدة ولكن صوتها

 اخلاطئة :  العبارة  أمام(    ×عالمة  )   حيحة والص العبارة  أمام (  )  عالمة أ ( ضع 

 (                  )   كلًبا .           ةامرأ حبست -1

 (              )       ماتت القطة  .                             -2

 :   بني القوسني مما  ختري  ب( 

 (   جتري    -    متوء  -    لعبت  )    .حزنا .......................  القطة استمرت -1

 (  مجيلة -  كبرية - صغرية )      .......................  قطة امرأة  حبست -2

  .......................................................................................................  للقصة  ؟ اكتب نهاية  جـ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نيل بالدي"  نشيدثانيا احملفوظات : من  ":  

 ! .................ما                   الزرع  ييرو                

 اة ـــــــــحبا وحي........                    .......                

 ............شكرا                  نسجد ........               

 أ ( أكمل الناقص يف النشيد .

 ماذا يعطينا النيل ؟ ب(

 ........................................................كيف حنمد اهلل ؟ ..................ج( 

 ...( .....ْرع ) .........../.........../...َّ....(    الز......./.....مقاطع صوتية : ن ْسْجد ) ........./....إىل د( حلل 

 أكمل : قائل هذا النص الشاعر ......................هـ(

 شبكة املفردات  -2                                                                     خريطة الكلمة  -1و( أكمل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شكرا

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 الزرع

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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 ثالثا التعبري  : 

 كون مجال مفيدة : رتب كلمات كل سطر و -1

 ......................................................يف.................. -ناء  إ -الفواكه  -به  -ماء  -سأغسل  -واخلضراوات   -

 ........................................................................؟      كيف   -حنسن  -استخدام  -الكهرباء  -

 .........................................................................  تنفيذ -خطة -بدأت  -التوفري  -األسرة  -يف  -

 .خطة األسرة لتوفري الكهرباءاكتب ثالثة أسطر عن  -2

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األساليب والرتاكيب :  رابعا 

  ./ أمر / تعجب ( أ(  أكمل اإلجابة املناسبة  ) نداء / نهي

 ..( ......أسلوب : ..............)                              !ما أعظم نهر النيل  -

 )أسلوب : ......................(                               .ال تسرف يف املاء  -

 ... (  .)أسلوب : ..................                         .املاء حافظ على قطرة -

 ......( ........)أسلوب : .........                      .والديكيا حممد , أطع  -

 شارة مناسب :  ( أكمل باسم إب

  ............ قطرة ماء -2               ..............شباب اجليش املصري -1

 ..........  مدرستان.. -5                        ...............  كتابان. -4             ............... بنك الطعام  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قطرة مياه تساوي حياة                         .اخلط : اكتب خبط النسخ  خامسا   . 

............................................ 

............................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالء : اكتب ما ميلى عليك . سادسا اإل 

..................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 ( الثانية) الوحدة  الثانياالختبار 

  : اقرأ ثم أجب . ,  "" توفري الكهرباء من موضوع -1أوال القراءة 

نشرب , . من مياهه قال األب : النيل مصدر احلياة . ؟  ي؟ ملاذا غضبت يا أم ي: ملاذا غضبت يا أب بسمة و باسم ) 

 . ( الزرع ومن مياهه نروي

 ............ غضبتمعنى  ................. مصدرمجع  .............. مياههمفرد  ............... نروي( مضاد أ

 .........................................................................................................  ؟ ما سبب غضب األب واألمب( 

  :ج( أكمل

 .............................. وليس حتت ................ألوفر  .. يف إناء به............قالت األم سأغسل الفواكه و ...... -

 .....................:.............. مجلة امسيةاستخرج من الفقرة : ال مشسية :.................. ال قمرية :................ د( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . , اقرأ ثم أجب"  " القراءة متحررة احملتوى -2

 فمهاحباتيف  حتمل عصفورة الصياد القمح , شاهد حقولإىل  خرج و صغاره  الصياد فقبل الصباح  )جاء

  عطشا إن و جوعا ميوتون  سوف لي صغارا  إن الطيب الصياد أيها له قالت بندقيته حنوها وجه و عندما0قمٍح 

 0 (مشىو الصياد أطفاله فرتكها تذكرتأخرت عنهم 

 اخلطأ :   لعبارة أمام ا (   ×)   عالمة  و  الصحيحة العبارة   أمام  ( عالمة )  ضع   ( أ

 (           )          .                               الصياد مسكة شاهد -1

 (           .                                   )      أطفاله الصياد تذكر -2

 :   القوسني بني مما ختري  (ب

  اهلواء ( - الصباح - املساء )   .فقبل الصياد صغاره ........................اء ج -1

 القمح (  - الفواكه -  ) القطن    ............................خرج الصياد إىل حقول  -2

  ..............................................................................   شاهد الصياد  ؟ ماذا (  ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نيل بالدي"  نشيدثانيا احملفوظات : من  ":  

 ما أبهاه !                       بالدي نيل

 اخلري                    يف دلتاه   جيري

 ! ما أحاله  الناس                 ييسق

 ............... مضاد اخلري ................. معنى أبهاه ................. ا( مفرد بالدي

 .....................................ب( مب وصف الشاعر  النيل يف األبيات ؟ ...........

 شبكة املفردات  -2                                                                     خريطة الكلمة  -1و( أكمل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أبهاه

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 بالدي

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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  : ثالثا التعبري 

) عاد األب من العمل يف املساء , دخل املنزل فوجد املكيف يعمل واحلاسب اقرأ القصة ثم أكمل : - -1

تعجب األب حيث كان أمحد يلعب مع أخته يف إحدى اآللي مفتوح , والتلفاز يذيع برناجما لألطفال 

 الغرف .  فجأة انقطعت الكهرباء , نصح األب أوالده برتشيد الكهرباء حتى ال تنقطع مرة أخرى ( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .املاءاكتب ثالثة أسطر عن خطة األسرة لتوفري  -2

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األساليب والرتاكيب :  رابعا 

 فعلية : إىل  امسية واالمسية إىل  حول اجلملة الفعلية  أ(

 ...........................................................  .           يودع الرجل الطعام يف بنك الطعام -

 ............................................................                .الكهرباء تدير األجهزة املنزلية -

 ............................................................                                     .يكوى األب املالبس -

 .............................................................                                 .الفقري حيتاج الطعام  -

 ( أكمل بضمري مناسب : )هم / هو / هما / هى / هن ( ب

  ................... شاب ذكي -2    .   ................. تلميذات ماهرات -1

 ........... يدافعون عن مصر بأرواحهم -5   ................... أم عظيمة -4        .... طبيبان خملصان............ -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نهر النيل شريان احلياة يف مصر                 .اخلط : اكتب خبط النسخ  خامسا   . 

......................................................................... 

......................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالء : اكتب ما ميلى عليك . سادسا اإل 

..................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 القصة

 الزمان

.......................... 

 املكان

.......................... 

 
 

 الشخصيات

.......................... 

 

 أهم األحداث

.......................... 

.......... 
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 نَتَعَاون هَيَّا -1

      .      .   

     .    :      

  .         . 

 :  . 
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 2019كلماتي اجلديدة)حفظ( :            التاريخ        /        /

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 األسر األسرة تفرقت اجتمعت العائلة األسرة

 موائد مائدة ترتك تتناول الغذاء الطعام

 األطعمة الطعام / تقل تنقص تزيد أخذت تتناول

 حاجات / حوائج حاجة استغناء حاجة وجبة الظهرية الغداء

 مساعدات مساعدة بدأ فرغ تكثر تزيد

 احللول احلل البعض اجلميع انتهى فرغ

 موجودون موجود انتهى / نقص تبقى الكل اجلميع

 بنوك بنك صامتا / ساكتا قائال فضل منه تبقى

 أموال مال تفقد جتد ثامتحد قائال

 فكر فكرة بطئواأ تعالوا يغنيها يكفيها

 فقراء فقري ختاذل مساعدة هيا / أسرعوا تعالوا

 حمتاجون حمتاج املشكلة احلل نعمل العقل نفكر

 آباء أب مفقود موجود معاونة مساعدة

   نأخذ نضع املخرج احلل

   األغنياء الفقراء متاح موجود

   املستغنني نياحملتاج نرتك نضع

   نسحب نودع نقود أموال

   أقبح أمجل أعين أقصد

     اقرتاح فكرة

     احملتاجني الفقراء

     / نرتك فظحن نودع

     أصناف أنواع
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     يعملون يفعلون

 املساكني املسكني جيمع يوزع يفرق يوزع

 أهالي أهل يفقد حيصل احملتاجني املساكني

 األحياء احلّى الشيوخ الشباب ينال حيصل

 شباب شاب قبيحة رائعة وضع إيداع

 روائع رائعة نتخاذل نتعاون تفريق توزيع

 زمالء زميل منوت حنيا مجيلة رائعة

 واجبات واجب / أشقياء تعساء سعداء أعلم / أعرف أخرب

 سعداء سعيد   أصحابي زمالئي

     الزم / ضرورة واجب

     نقوم ننهض

     نعيش حنيا

     مسرورون سعداء

 

 س+ ج× املناقشة:         الدرس 

 اإلجابة السؤال

 وقت الغداء. ؟ اجتمعت األسرةأين 

 .  اجتمعت األسرة على مائدة ؛ تتناول الغداء ؟ اجتمعت األسرة, وملاذاأين 

 .كان الطعام كثريا يزيد عن حاجة األسرة ؟ كيف كان الطعام

 .  تبقى طعام كثري ؟يع من الغداء حدث بعد أن فرغ اجلمماذا 

 .ألن الطعام كان كثريا يزيد عن حاجة األسرة ؟ملاذا تبقى طعام كثري

 .كثري من األسر ال جتد ما يكفيها من الطعام  ؟ ماذا قال األب

 . أن يفكروا ويتعاونوا يف مساعدة هذه األسر ؛ من أجل مصر ؟ ماذا طلب األب من األسرة , وملاذا

 .أن يعملوا على إنشاء بنك للطعام   ؟قرتحت األم ماذا ا

 . فكرة ملساعدة الفقراء واحملتاجني ؟ما املقصود ببنك الطعام 
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 مجيع أنواع األطعمة . ؟ ما األطعمة اليت يتم وضعها يف البنك

  اشرح فكرة بنك الطعام .
تقوم األسر الغنية بوضع األطعمة ال ي تفيض عليها يف بنك الطعام 

 توزيع هذه األطعمة على الفقراء واحملتاجني  . ويتم

 ما الفرق بني بنك الطعام وبنك األموال ؟
 يودع الناس فيه األطعمة ملساعدة احملتاجني .: بنك الطعام 

 دخاره واستثماره .يودع الناس فيه املال ال :بنك األموال 

 . البنك تقوم األسر بوضع األطعمة يف ؟  من أين يتم احلصول على األطعمة

 . يقوم الشباب بتوزيع األطعمة على األسر احملتاجة يوميا ؟ كيف سيحصل الفقراء على األطعمة

 فكرة رائعة سأخرب بها زمالئي . ؟  ماذا قال باسم

 مساعدة الفقراء واحملتاجني واجب ؛ لننهض مبصرنا احلبيبة . ما أهمية مساعدة الفقراء واحملتاجني ؟

 أمجل أن نتعاون ؛ لنحيا مجيعا سعداء ! ما مب عقبت األم ؟

 حيقق لنا السعادة والتقدم والرخاء . ما أهمية التعاون ؟

 ."بنك الطعام فكرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين"
2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 "ما أجمل أن نتعاون ؛ لنحيا جميعا سعداء !"
2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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ـًا بالدرس :التاريخ      /      /  2019 )قطرة ماء(أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء املد املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... .............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 حركته حرف مضعف ال أصلية ال مشسية ال قمرية ألف لينة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 جار+جمرور حرف هاء تاء مربوطة تاء مفتوحة حرف ساكن

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 أداة استفهام اسم موصول نوعه ضمري املشار إليه اسم إشارة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 نوعه أسلوب مجع مثنى مفرد

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 
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 نوعه تنوين مجلة امسية مجلة فعلية

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

 

 نوعها الكلمة عكسها الكلمة معناها الكلمة

 ............... إيداع ............... تزيد ............... فكرة

 ............... توزيع ............... حاجة ............... الفقراء

 ............... حاجة ............... اجلميع ............... أنواع

 ............... تزيد ............... تبقى ............... يفعلون

 ............... نودع ............... قائال ............... يوزع

 ............... تبقى ............... جتد ............... املساكني

 ............... قائال ............... تعالوا ............... حيصل

 ............... يف ............... مساعدة ............... إيداع

 ............... هذه ............... حللا ............... توزيع

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 ............... تزيد ............... ............... ............... قائال

 ............... نودع ............... احملتاجني ............... ...............

 ............... ............... تبقى ............... ............... بنك

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............... احملتاجني ............... تبقى ............... احملتاجني

 ............... بنك ............... األم ............... الفقراء

 ............... فكرة ............... الشباب  ............... الطعام
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 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............... األطعمة ............... يوميا ............... احملتاجني

 ............... بنك ............... واجٌب ............... تبقى

 ............... فكرة ............... طعاٌم ............... يوزعونها

 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... احملتاجني ............... تبقى طعام كثري.

 ............................... األم ............... األطعمة تزيد على حاجة األسرة.

 ............................... يوزعونها ............... واجب . مساعدة احملتاجني

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /........./......... طعام ......... /........./......... طعام

 ......... /........./......... األسرة ......... /........./......... كثري

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............... احملتاجني ............... ............... ............... طعام

 ............... أمواال ............... ............... ............... أطعمة

 مسيةمجلة ا مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 ......... /........./......... أمواال
تقوم كل أسرة بإيداع 

 األطعمة .
......................... 

 ......... /........./......... البنك
يقوم الشباب بتوزيع 

 . الطعام

......................... 

 ......................... تبقى طعام كثري . ......... /........./......... كثري

هات معنى ما 

 حتته خط

 .العشاءتتناول األسرة 

 .العشاءصليت 

......................... 

......................... 
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 حدد الظواهر اللغوية املوجودة يف هذه الكلمات.

 
 يفتضع املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... تبقى

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... األطعمة

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... واجٌب

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... الشباب

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 :مساعدة الفقراءن وسائل م
 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 :بنك الطعام

 ..............: األسر

 .............. فكرة ................ :الفقراء

 .............. :الشباب

 (:ناصر درس ) هيا نتعاون ع

 ..............: ..............................ناملكــا

 :الشخصيات

  ............................................. 

............................................. 

 :احلدث

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 .........................................  الــزمـان:
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 .:وضح الفرق بني ما حتته خط 

 (.................)..          واجب مساعدة احملتاجني -1

 (..................)  .                الواجب كتب حممد -2

 .أكمل بصفة مضافة 

 .................طعام..........هذا  -

 .هات مفاتيح السياق ملا حتته خط: 

 .الغداء تتناولاجتمعت األسرة  -1

..................................... 

 .مجيلة فكرةبنك الطعام  -2

..................................... 
 .أكمل شبكة املفردات+ شكل فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك األموال                          بنك الطعام

   

     

 الشباب                           الفقراء                         

  

 

 

 

 

 

            

               

 األسر              

 

 الشباب

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 بنك الطعام

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 تبقى

 املرادف

.........................

. 

 النوع

.........................

. 

 
 

 املضاد

.........................

. 

 

 لةالكلمة يف مج

.........................

. 

.......... 

 طعام

 املعنى

.........................

. 

 املثنى يف مجلة

.........................

. 

.........................

. 

 
 

 اجلمع

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 تتناول

 ةالعكس يف مجل

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 
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 2019التاريخ             /       /             التدريبات
 األطعمة كثرية تزيد على حاجة األسرة . فرغ اجلميع من تناول الغداء , تبقى طعام  ": اقرأ ثم أجب

 قائال : كثري من األسر ال جتد ما يكفيها من الطعام . تعالوا نفكر  . نظر األب إىل الطعام املتبقيكثرٌي

 ونتعاون يف مساعدة هذه األسر من أجل مصرنا احلبيبة ."

  :) أ ( استخرج من الفقرة 

 ............(قليل)كلمة مضادها  -............. (األسر كلمة مفردها) -...............  . (انتهى)كلمة مرادفها  -

 ..................................................) ب ( ماذا الحظت األسرة ؟  .........................................

 ؟...................................................................................................... ) ج ( ماذا قال األب

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 :...............................................................الطلب ......................................اإلسراف:..........................

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (رف املمدود احل)  ......................... ( :مد بالياء)

 ..............................:   )نوعــــــــه(  ......................... : )فعل(  

 ........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 ...............................(:  ربوطة)تاء م   ..........................:  ( اســـــم)

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 .........................................:  )مجع(  ......................... ( :تنويــــن)
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعدة بنُك الطعاِم فكرة مل هل هناك بنٌك للطعاِم ؟! قال األُب :قصُد بنك الطعام . قالت بسمة : وقالت األم : أ" 

 "؟ كنودعها فى هذا البن األطعمة ال يباسم : وما فيه األطعمة . قال الفقراء و احملتاجني نودع 

 و مرادف) نودعها  ( ..................  و مجع ) بنك  ( ............ ) أ ( مفرد ) الفقراء ( .............. 

 ..........................................................................................) ب ( ما فكرة بنك الطعام ؟.......

 ) ج ( من الذين يستحقون هذه األطعمة  ؟...............................................................................

 :استخرج من الفقرة ما يدل على 

 ...........................................:................االستفهام ....................................................الصوت:.............

 ...........:...................................................املكان ...............................................التعجب:.................

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ...................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (احلرف املمدود )  ........................ ( :مد بالياء)

 ..........................:  (حلرف املمدود ا)  ........................ واو( :مد بال)

 ..............................:   )نوعه(  ........................ : )فعل(  

 ...............................:  (نوع التنوين)  ............................:  (تنوين)

  .........................................(:  ةشد)   .......................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   ...................:   )تاء مربوطة(
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 .......................................(:  )نوعها   .................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاجة هذا البنك . قال األب : يقوم الشباُب بتوزيع الطعام على األسِر احمل قوم كل أسرة بإيداع األطعمة يفت"

 "يوميا . قال باسم : فكرٌة رائعٌة , سأخرب بها زمالئي

 -) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :

 فرض [  -أحذ   -]ترك            :مرادف  )  إيداع  ( -1

 تفريق    [ -جتميع  -] سحب   (:     مضاد    ) توزيع -2

 .................................................................................) ب (  ما دور الشباب ؟.......................

 .....................................؟................................. األموال بنوكما الفرق بني بنك الطعام و) ج ( 

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (احلرف املمدود )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..........................:  (احلرف املمدود )  ......................... واو( :مد بال)

 ..............................:   )نوعه(  ......................... : )فعل( 

  .........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 .........................................(:  )مجع   .....................:   )تاء مربوطة(

 ........................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية :إىل حلل الكلمات التالية 

 ) ب ( اجلميع  ......./ ........ / ......./.......... ) أ ( مائدة  ......../ .........../ ......../.........              

 ......./......../......./......./.......) د ( نتعاون  .. ) ج ( مساكني ........../ .........../ ...../.........           
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ( أما√ضع عالمة ) ( م العبارة الصحيحة و عالمة )× :أمام اخلطأ 

 )         ( كان الطعام يزيد على حاجة األسرة.                                                            -1

 (       )   بنك الطعام.                                                         ألطعمة الزائدة يفتوضع ا -2

 (     )     بنك الطعام يقوم بتوفري األطعمة لألغنياء.                                                       -3

 (       )   يقوم األطفال بتوزيع األطعمة على األسر احملتاجة يوميا.                       -4

 (      )                                          بنك الطعام.           توضع اللحوم واألمساك فقط يف  -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صواب مما بني القوسني .ـ اخرت ال 

 تزيد ( -  تساوي -) تنقص    األطعمة كثرية .......... عن حاجات األسرة.                     -1

 الدواء(  -الطعام  -) التنمية                  .بنُك ......... فكرة ملساعدة الفقراء و احملتاجني -2

 بإعداد   ( -بإيداع   -) بسحب                      .بنكهذا ال قوم كل أسرة ......... األطعمة يفت -3

 الشباب  ( -الرجال  -) النساء              وزيع الطعام على األسِر احملتاجة.يقوم .......... بت -4

 (      نتعاون -نأكل  -) نطبخ   ...... !                                              ........ما أمجل أن ... -5
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةأكمل العبارات اآلتي : 

 ..........ما أمجل أن نتعاون ! لنحيا مجيعا ..... -  2               ...... الطعام..................قالت األم : أقصُد .... -1

 .هذا البنك مة يفتقوم كل أسرة ......... األطع -4 .................            اجتمعت األسرة على مائدة ..... -3

 ........ ببنك الطعام........................ أبي هيا يا -6       بنُك الطعاِم فكرة ملساعدة ......... و .........   -5
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 .كثري من األسر ال جتُد ما ......... من الطعام -8                 ...... أنواع األطعمة...........نودع فيه ...... -7

 .................., سأخرب بها ...... فكرٌة رائعٌة -10              .يقوم الشباُب بتوزيع .......... على األسِر  -9

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أجب عن األسئلة اآلتية : 

 ..................................................................................    أين اجتمعت األسرة  ؟ -1

 .................................................................................. ماذا الحظ أفراد األسرة بعد انتهاء الغداء ؟ -2

 ..................................................................................   رة باسم؟فيم فكرت أس -3

 ..................................................................................  توصلت هلا األم ؟  ما الفكرة ال ي - 4

 ..................................................................................   ما فكرة بنك الطعام ؟ - 5 

 .................................................................................. تودع فى بنك الطعام ؟ ما األطعمة ال ي -6

 ..................................................................................  يقوم به الشباب ؟ ما الدور الذي -7

 ..................................................................................   من الذين تقدم هلم األطعمة ؟ -8

 ..................................................................................   باسم أصدقاءه ؟ يخربسمب  -9

 ..................................................................................  ماذا طلبت بسمة من والدها ؟ -10

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  املختلفة يف نهايتهاضع خطا حتت الكلمة : 

 قصور  -عصفور  -فهود  -) ب ( عطور  سد                            -مساء  -دعاء   -) أ (  ماء 

 الزواحف  -املتاحف  - املدارس -) د ( املصاحف             فرع                 -نهر -زرع  -) ج ( مشع 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب كاملثال اكت: 

                      .................................      .همل دروسك) د (  أ ال ترفع صوتك.        )  أ  ( ارفع صوتك            

                      .................................       .) هـ ( خاصم صديقك       ........................         .) ب ( تكتب القصة

  ............  .....................      .) و ( عذب احليوان       ........................       .) ج (  ارسم على احلائط
 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كون كلمات:   

 

  

 

 

        .........       ........  .........     .........       .........   .........       ..........     ..........     ......... 
  

 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       :الطعام

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 

 

 يحـ

 صل بس لم رس كى مى نى رم رص
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  ................................................................................... -1       :الفقراء

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 (:بنك الطعام)ب(اكتب ثالثة أسطر عن) 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 القراءة متحررة احملتوى
أخلد لغات العامل  ل حمبيها , غنية مبأثوراتها , وهي) إن لغتنا العربية جذابة وممتعة لك -ثم أجب : اقرأ

مفتاح لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية .. فعلينا  من مبتدأ الكون إىل منتهاه , وهي تعهد اهلل حبفظها

 االعتزاز بها وإكرام أهلها , لنؤكد عروبتنا .(

  :لفقرة) أ ( استخرج من ا

 ............)ضياعها(:كلمة مضادها  -.... .) لغة (: ..كلمة مفردها   -.......  ...) ثرية (: .كلمة مرادفها  -

 ........................................................................................... ؟   ما عالقة اللغة العربية بالقرآن) ب ( 

 ...........................................................................................  ؟واجبنا حنو اللغة العربية ما ) ج ( 

 ........................................................................................)د ( مب متتاز اللغة العربية على لغات العامل ؟ 
 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عب واجليش املصري على كل املعتدين التاريخ املصري حافل باالنتصارات ال ي حققها الش) -اقرأ ثم أجب :

أجربته بالدنا على أن  , وليس هناك موقع يف بالدنا إال وقد شهد نصرًا على عدو مغرور  الذين حاولوا غزوه

 .إىل بالده مهزومًا تاركًا قتاله وأسراه ( وميضي جير أذيال اخليبة

  :) أ ( استخرج من الفقرة

 )صديق(:....كلمة مضادها  -.... ) املعتدي (: ....كلمة مفردها   -.  .......) ممتلئ (: ...كلمة مرادفها  -

 ...........................................................................................    مب ميتلئ التاريخ املصري ؟) ب ( 

 ...........................................................................................  ؟عالم أجربت بالدنا األعداء ) ج ( 

 ...........................................................................................  ؟ما نتيجة احتاد الشعب مع اجليش)د ( 

 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تعيني املرأة قاضية يف مصر يعد إجنازًا حضاريًا يعكس اهتمام الدولة مبشاركة املرأة يف  -اقرأ ثم أجب :

تكون املرأة عنصرًا فعاالً  يف كل موضع فيتضاعف اجلهد ويعم ن هو مبشر ألمسرية التقدم املنشود, و

 .الرخاء(

  :) أ ( استخرج من الفقرة

 ....)التأخر(:كلمة مضادها  -... كلمة مجعها) النساء (: ....... -) مكان (: .............  كلمة مرادفها  -

 ..........................................................................................   مب يبشر اهتمام الدولة باملرأة ؟) ب ( 

 .......................................................................................... ؟ما اإلجناز الذي تتحدث عنه الفقرة) ج ( 

 ..........................................................................................  )د ( كيف اهتمت الدولة باملرأة ؟
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 من حروف العطف:

 أو ثم  ف و

 تفيد املشاركة

 معا يف وقت واحد.

تفيد التعقيب 

 والسرعة.

 وراء بعضهما مباشرة.

تفيد الرتتيب 

 والرتاخي.

 وراء بعضهما بفرتة.

 تفيد التخيري.

 أحدهما فقط.

 دخل حممد أوأمحد. دخل حممد ثم أمحد. دخل حممد فأمحد. دخل حممد وأمحد.

دخل االثنان معا يف 

 نفس الوقت.

دخل حممد أوال وأمحد 

 بعده مباشرة.

دخل حممد أوال وأمحد 

 بعده بفرتة.

 دخل حممد أو أمحد.

 ضع حرف العطف املناسب:

 أكلت مسكا...... حلما. املدرسة.استيقظت ...... ذهبت إىل 

 أحب أبي.......أمي. جاء أخي فجلس .......جاءت أخ ي. 

 رأيت أبي........عانقته. أكلت........شربت.

 جاء القطار........ركبنا. رأيت غريقا .......أنقذته.

 سافر إىل اإلسكندرية ......القاهرة. قطعنا التذكرة.......ركبنا.

 أحب املوز......العنب. ... األمانة.تعلمت الصدق...

 اركب السيارة ......القطار. هذا أخي......أخ ي.
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 من حروف اجلر:)من / يف / إىل / على / عن / ك / ل / ب(.

 منها ما جير االسم والضمري:

 ل      ب عن على إىل يف من 

 االسم:

من 

 حممد

يف 

 الفصل

 إىل

 أمي

 على

 الرف

 عن

 أبي

 ب

 امللعقة

 ل

 أبي

 له بها عنه عليه إليها فيه منك الضمري:

 منها ما جير االسم فقط:

 كاألسد. ك

 يأتي بعد حرف اجلر اسم جمرور)آخره كسرة غالبا(:

 املكتِب       احلديقِة                 على       يف      املدرسِة                                  إىل     

                                                                                                                  

 حرف جر      اسم جمرور                   حرف جر      اسم جمرور        حرف جر      اسم جمرور

 

 أكمل حبرف جر مناسب:

 .......األسد. حممد ذهبت .......املدرسة.

 آكل .......امللعقة. سألت....... حممد.

 الكتاب....... ك. الكتاب....... املكتب.

 سافرنا....... اإلسكندرية. السبورة....... الفصل.

 أكمل حبرف جر واسم جمرور:

 جمرور جار جمرور جار

 احلديقة إىل املدرسة يف

........ ........ ........ ........ 

........ ........ ........ ........ 



 

134 

 الْعَمَلِإىل  هَيَّا -2
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  2019 كلماتي اجلديدة)حفظ( :            التاريخ        /        /

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 أراضي أرض لعبال العمل العائلة األسرة

 األعمال العمل يزرعون حيصدون رأت شاهدت

 األسر األسرة توقعت دهشت جيمعون حيصدون

 رحالت رحلة البعض اجلميع أمجل أروع

 طرق طريق إساءة / إهمال إتقان  حتريت دهشت

 فالحون فالح ُتنفر ُتبهر مجال روعة

 أقماح قمح يرجع / يعود يفد املشهد املنظر

 املصريون املصري همست هتفت لالك اجلميع

 مناظر منظر مجاعات أفراد اجتهاد ِجّد

 معارض معرض الشبع اجلوع إجادة إتقان

 أثاث أثاثة ثبتت حركت أماكن العرض معارض

 عيون عني   غريهمتاع البيت و األثاث

 أماكن مكان   تدهش تبهر

 صناع صانع   يأتي يفد

 بالد / بلدان بلد   صاحت هتفت

 أفراد فرد   عمال اعصن

 روائح رائحة   وطين مصر بالدي

 حلويات حلوى   أحس شعر

 حمالت حمل   أعضاء أفراد

 مصانع مصنع   أثارت حركت

 عمال عامل   رغبتها فى الطعام  شهيتها

 آباء أب خرجت دخلت ألذ أشهى

 أمهات أم صمت حتدث ُتعرف تشتهر
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 مدن / مدائن مدينة يستهلك ينتج أصيلةقدمية  عريقة

 أصدقاء صديق عدوي صديقي معروفة شهرية

 عريقات عريقة جديدة عريقة علمتم عرفتم

 منتجات منتج مغمورة شهرية أصحابي أصدقائي

 ألبان لنب أقبح أمجل  

 أصوات صوت جهلتم عرفتم  

 

 س+ ج× املناقشة:         الدرس 

 اإلجابة السؤال

 .  ملالعأرض إىل  ؟ ذهبت األسرةأين 

 .  الفالحني حيصدون القمح ؟ ماذا شاهدت

 .  حيصدون القمح ؟ ماذا يفعل الفالحون

 من روعة الفالح املصري . مم تعجب باسم ؟

 إىل أرض العمل . أين وصلت األسرة ؟

 من روعة املنظر . مم دهشت األسرة ؟

 اجلميع يعملون جبد وإتقان . كيف يعمل اجلميع ؟

 معارض األثاث تبهر العيون . .صف معارض األثاث 

 من كل مكان . من أين يأتي الناس إليها ؟

 !ما أروع صناع بالدي  مب هتفت بسمة ؟

 باجلوع . مب شعر أفراد األسرة ؟

 حركت رائحة احللوى شهيتهم . ملاذا شعر أفراد األسرة باجلوع ؟

 يف كل مكان . اين توجد حمالت احللوى ؟

 حد حمالت احللوى .أ أين دخلت األسرة ؟

 مع أحد العمال . مع من حتدث األب ؟

 ماذا ينتج املصنع ؟ ؟  ما سؤال األب
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 .       مجيع أنواع احللوى ؟  مب أجاب العامل

 . من شهية احللوى ؟ مم تعجبت األم

 مب تشتهر مدينتكم يا صديقي ؟ ما سؤال باسم ؟

 .مدينة األثاث واحللوى ومنتجات األلبان  مدينتنا عريقة وشهرية , فهي مب أجاب العامل ؟

 .من  مجال املدينة ؟  مم تعجب اجلميع

 .بصناعة األثاث واحللوى ومنتجات األلبان  مب تشتهر هذه  املدينة ؟

 . مدينة دمياط ما اسم هذه املدينة ؟

 "ما أروع صناع بالدي!"
1-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 "دمياط مدينة األثاث والحلوى ومنتجات األلبان."
1-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  
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ـًا بالدرس :التاريخ      /      /هيا إىل العمل)  2019 (أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء املد املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... .............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 حركته حرف مضعف ال أصلية ال مشسية ال قمرية ألف لينة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 جار+جمرور حرف هاء تاء مربوطة تاء مفتوحة حرف ساكن

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 أداة استفهام اسم موصول نوعه ضمري املشار إليه اسم إشارة

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 نوعه أسلوب مجع مثنى مفرد

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ............... ................................. ............... 
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 نوعه تنوين مجلة امسية مجلة فعلية

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

................................. ................................. ............... ............... 

 

 نوعها الكلمة عكسها الكلمة معناها الكلمة

 ............... اجلميع ............... دهشت ............... شعر

 ............... حركت ............... اجلميع ............... أفراد

 ............... عريقة ............... إتقان  ............... حركت

 ............... يفد ............... ُتبهر ............... تهاشهي

 ............... إتقان ............... يفد ............... أشهى

 ............... أفراد ............... هتفت ............... تشتهر

 ............... صديقي ............... عريقة

" وجعلنا من املاء 

 ل شيء حي"ك

 ............... عريقة ............... شهرية

 ............... شهرية ............... أصدقائي

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 ............... تشتهر ............... ............... ............... اسم

 ............... يفد ............... أصدقائي ............... ...............

 ............... ............... هتفت ............... ............... مدينة

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............... تشتهر ............... صناع ............... األثاث

 ............... اسم ............... الناس ............... احللوى

 ............... احللوى ............... جبد ............... الناس
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 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............... احللوى ............... جبٍد ...............  احللوى

 ............... صناع ............... عريقٌة ............... أصدقائي

 ............... بالدي ............... شهريٌة ............... إليها

 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... صناع ............... هتفت بسمة.

 ............................... مدينتكم ............... اجلميع يعملون جبد.

 ............................... جبد ............... معارض األثاث تبهر العيون .

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /........./......... دمياط ......... /........./......... هتفت

 ......... /........./......... األثاث ......... /........./......... تبهر

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............... إليها ............... ............... ............... جد

 ............... العيون ............... ............... ............... اجلميع

 ............... بالدي ............... ............... ............... العيون

 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 اجلميع يعملون جبد. ......................... ......... /........./......... هتفت

معارض األثاث تبهر  ......................... ......... /........./......... معارض

 العيون .

 ......................... يفد إليها الناس . ......... /........./......... األثاث

هات معنى ما 

 حتته خط

 . األثاثدمياط مدينة 

 .النجاح أساساالجتهاد 

......................... 

......................... 
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 ة املوجودة يف هذه الكلمات.حدد الظواهر اللغوي

 
 يفتضع املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... مدينٌة

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... األثاث

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... الناس

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... جبد

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 :يف دمياط
 

 معارض

................ 

 مصانع

................ 

 منتجات

................ 

 :دمياط

 .............. مدينة

 .............. أرض ................ الفالحون

 ..............تبهر

 (:عناصر درس ) هيا إىل العمل 

 ..............: ..............................املكــان

 :الشخصيات

  ............................................. 

............................................. 

 :احلدث

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 .........................................  الــزمـان:
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 املعنى
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 املثنى يف مجلة
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 شهرية
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.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 



 

143 

 2019التاريخ             /       /             التدريبات
 قامت األسرة برحلة إىل أرض العمل . ويف الطريق شاهدت األسرة الفالحني حيصدون " : اقرأ ثم أجب

 ما أروع الفالح املصري ! . وصلت األسرة إىل أرض العمل ". القمح .) باسم ( :

 ) أ ( استخرج من الفقرة: 

 .......يزرعون (كلمة مضادها  -3... .......... ) األسر (كلمة مجعها  -2........  ....... )رأت (كلمة مرادفها  -1

 ............................................................................ ؟   اذا شاهدت األسرة) ب ( م

 ............................................................................ أين وصلت األسرة؟) ج ( 

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (احلرف املمدود )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..............................:   )نوعــــــــه(  ......................... : )فعل(  

 .........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   ......................:  ( تعجب)أداة 

 .......................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 .........................................:  )مجع(  ................... ( :تعجب عالمة)
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة احللوى شهيتهم . حمالت احللوى فى كل مكان . دخلت "شعر أفراد األسرة باجلوع ؛ فقد حركت رائح

 األسرة أحد مصانع احللوى".

 ( .......................  شعر( ............ و مرادف)   أحد( .............. و مجع )  حمالت) أ ( مفرد )  

 .............................................................................   ؟ مب شعر أفراد األسرة) ب ( 

 .............................................................................    ؟ أين دخلت األسرة) ج ( 

 .............................................................................   ملاذا شعر اجلميع باجلوع ؟) د ( 

  من الفقرة ما يدل على:استخرج 

 :.............................................................النتيجة :.................................................................السبب

 ..................................................:...........الكثرة ...........................................................:.....االنتشار

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ...................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (احلرف املمدود )  ........................ واو( :مد بال) 

 ..............................:   )نوعه(  ........................ : )فعل(  

 ...............................:  (نوع التنوين)  ............................:  (تنوين)

  .........................................(:  ةشد)   .......................:   (سكون)

 ...............................(:  )تاء مفتوحة   ...................:   ء مربوطة()تا

 .......................................(:  )نوعها   .................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدينة األثاث واحللوى  مدينتنا عريقة وشهرية ؛ فهي ؟ العامل:صديقيباسم : مباذا تشتهر مدينتكم يا  "

 .اسم هذه املدينة ؟" : هل عرفتم يا أصدقائيبسمة  !دينتكم : ما أمجل م -فى صوت واحد  -واأللبان . اجلميع 

 -) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :

 [  جديدة -  حديثة -  قدمية]  (                           عريقةمرادف  )   -1

 [    تأخرمت - جهلتم -  علمتم]   (                             عرفتم)     مضاد -2

 .................................................................................   ؟مب تشتهر املدينة ) ب (  

 .................................................................................   ؟ما اسم هذه املدينة) ج ( 

 .......اسم................., مدينة..........., مجع :عرفتم .....,.......أمجل ..............,اجلميع) د ( معنى:

 ................................شهرية ....,صديقي............ .....,.......أمجل ...., اجلميع..........مضاد:         

 : استخرج من الفقرة السابقة كلمة بها 

 ........................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 ..........................:  (احلرف املمدود )  ......................... ( :مد بالياء)

 ..........................:  (نوعــــــــــــه)  ........................ ( :تنويــــن)

 ..............................:   )نوعه(  ......................... : )فعل( 

  .........................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 .........................................(:  )مجع   .....................:   )تاء مربوطة(

 ........................................(:  )نوعها   ..................................:   )ال(

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقاطع صوتية :إىل لل الكلمات التالية ح 

 ......./ ........ / ........  احللوى) ب (   ........../ ......../ ....... /........              األلبان) أ ( 

 ........./......../........  صناع) د (  ........../ ......../ ....... /........             أصدقائي) ج ( 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) √ضع عالمة )× :أمام اخلطأ 

 )         (                             .كان الفالحون يزرعون القمح  -1

 )         (               .مدينة العمل هى مدينة ) اإلسكندرية (  -2

 (  )        حركت رائحة األلبان شهية األسرة .                             -3

 (       )                         تشتهر املدينة باألثاث واحللوى واأللبان.  -4

 (      )   معارض األثاث جتذب العيون .                                          -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اخرت الصواب مما بني القوسني 

 الذرة( -الفول    -) القمح    .....                .......الفالحون حيصدون ...... -1

 ( هما معا -  ياطدم  -   أرض العمل)                            .................وصلت األسرة إىل..... -2

 األثاث  ( -األلبان  -) احللوى                        ...  تبهر العيون.........معارض ..... -3

 العطور ( -احللوى  -) األمساك                           .حركت رائحة ............  شهيتهم -4

 اجلوع   (   - التعب -  السعادة)                           ....... .....بـ ....... أفراد األسرة شعر -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةاآلتي أكمل العبارات : 

 ...............................حتدث األب مع أحد .... -2                        ...... فى كل مكان...الت ....حم -1

 ..............قال اجلميع يف صوت واحد ......... -4 .                         ....................الرحلة إىل أرض .... -3
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 .... بالدي !.......................ما أروع ............. -6 ......                   ....احللوى .....حركت رائحة  -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ..........................................................................................  األسرة ؟    وصلتإىل أين  -1

 ..........................................................................................   ؟يعمل الفالحون أين  -2

 ..........................................................................................   ؟ما الذى أدهش األسرة  -3

 ..........................................................................................   ؟ مب تشتهر دمياط  -4

 ..........................................................................................   مب هتفت بسمة  ؟ -5

 ..........................................................................................   مب شعر أفراد األسرة ؟ -6

 ..........................................................................................  ؟يف يعمل اجلميع ك -7

 ..........................................................................................   ؟أين يعمل العامل -8

 ..........................................................................................  ؟مب تشتهر أرض العمل  -9

 .......................................................................................... ؟املدينة املقصودة بأرض العمل ما  -10

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضع الكلمة فى مكانها املناسب  باجلدول. 

 ماذا( -أين  -أنت   -هذا -ى عل -الذين  -عن  -أنا  -ال ي  -متى  -هذه  - يف  -الذي  -هاتان  -) هو 

 اسم استفهام حرف جر ضمري اسم إشارة وصولم اسم

     

     

     
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كون كلمات: 

  

 

 

.........       ........  .........     .........       .........   .........       ..........     ..........     ......... 
 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل كاملثال : 

 الطالبة تذاكر الدرس.              -                                       .) أ ( الطالب يذاكر الدرس

 ...........................................              -  علم الدرس .                                  امليشرح ) ب ( 

 ...........................................              -                                .) ج (  الصديق يسأل عن جاره

 .......  .................................... -                                      .الطبيب املريضيعاجل ) د ( 

    ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أكمل اخلريطة التالية: 

  

 

 

 
 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميز الكلمات املختلفة:   

 عسل  -جنب  -لنب  -بقرة   -2   جنار                            -عنب  -أثاث  -خشب  -1

 طائرة  -النيل  -مساء  -مطار  -4  شبكة                           -مسك  -صياد  -طبيب  -3

               مجل         -نهر  -فيل  -أسد  -6   طالب                              -أرز  -سبورة   -  معلم -5

 معا

 مع قل رك رف هد بد لم دن رض

...........

...........

 . 

...........

...........

 . 

...........

...........

 . 

...........

...........

 . 

........... دمياط

...........

 . 
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 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       :مصانع احللوى

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

  ................................................................................... -1       :منتجات األلبان

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 (:ملأرض الع)ب(اكتب ثالثة أسطر عن) 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 القراءة متحررة احملتوى
نؤمن  -العرب  -اإلنسانية , وحنن   " ال سعادة للبشرية إال يف ظل سالم تتحقق فيه املبادئ -اقرأ ثم أجب :

كنا لنفرط يف ترسيخ مبادئ هادفة , وال تنال أمتنا حقوقها بالسالم , ونسعى حثيثًا إلي حتقيقه , وما 

كاملة يف عامل طمست فيه احلقيقة , ويتحكم القوي يف مصري الضعيف , فيا حكام العرب احتدوا يف 

 .  سبيل مصلحة أمتكم , فإن تتحدوا يكتب لكم الفوز , وتعيشوا وأعالمكم مرفوعة يف كل ميدان "

  :) أ ( استخرج من الفقرة

 .......(:نتمسك)كلمة مضادها  -.... .(: .... املبدأ) كلمة مفردها   -......  (: ...... سرور) كلمة مرادفها  -

 ........................................................................................... ؟   ما الواجب على حكام العرب) ب ( 

 ...........................................................................................   السابقة.ضع عنوانا للفقرة (  ج) 
 ـــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما من أحد ينكر  -" القوة احلقيقية هي أن متلك نفسك عند الغضب. إن هذه القوة نفسها  -اقرأ ثم أجب :

هي ال ي متنح العالقات اإلنسانية سالمها وسالمتها وحبورها وانتصارها , وهي مانعة اإلنسان من أن  -قيمتها 

مق والتهور , ومهاوي التمزق والقطيعة , وحني تكون هذه القوة مسة الشخصية بالنسبة يهوى يف مزالق احل

 ألفراد اجملتمع فإن العالقات اإلنسانية تستقر على قواعد صلبة ال تهتز وال تتداعى ".

  :) أ ( استخرج من الفقرة 

 ..........(:.الضعف)كلمة مضادها  - ....(: ..... فرد) كلمة مفردها   -.  ...(: ...... السخط) كلمة مرادفها  -

 ...............................................................................................     ؟ كيف تكون قويا) ب ( 

 ........................................................................؟كيف تستقر العالقات اإلنسانية على قواعد صلبة ) ج ( 

 ...............................................................................................   ضع عنوانا للفقرة السابقة .)د ( 
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 الْقَاضِي يُونُس شِعْرُ             بِالدِي  نَشِيدُ-3
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 2019 كلماتي اجلديدة)حفظ( :            التاريخ        /        /

 اجلمع املفرد مضادها الكلمة معناها الكلمة

 بالدي بلدي كرهي حيب وطين مصر بالدي

 أفئدة فؤاد حتت فوق ودي/ حمب ي حيب

 أمهات أم أرخص أغلى قليب فؤادي

 العباد العبد موتي عيشي هديف غاييت

 أياٍد/ أيدي يد مساء أرض اهلدف املراد

 درر درة اجلحيم النعيم الناس/اخللق العباد

 أجبنة/ أجنب جبني الذل اجملد نهر النيل نيلك

 الدهور / األدهر الدهر اجلديد/احلديث القديم أفضال / إحسان أيادي

 غرر غرة الصديق الغريم أمثن / أنفس اغلى

 أراضي أرض   اللؤلوة العظيمة ةدر

 القدماء / القدامى القديم   جبهة جبني

 مقاصد مقصد   الزمان الطويل الدهر

 الغرماء الغريم   طليقة حرة

 األعادي / األعداء العدو   دعاء بالبقاء عيشي

 األجماد اجملد   شريف وكرام ي غرة

     األعداء/ املعتدين األعادي

     ة من الشركوني سامل اسلمي

     السعادة واألمن النعيم

     سيطرت وحكمت سدت

     العدو / اخلصم الغريم

     غاي ي مقصدي

     رد دفع
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     توكلي اعتمادي

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 س+ ج× املناقشة:         الدرس 

 اإلجابة السؤال

 ني هلا.عن مصر وحب املصري عم يعرب النشيد؟

 التأكيد على حب الشاعر لبلده . ماذا أفاد تكرار كلمة بالدي؟

 هي حبه وفؤاده . ماذا متثل مصر بالنسبة للشاعر ؟

 بأنها أم البالد , وهي الغاية واملراد. مب وصف الشاعر مصر؟

رع النيل مصدر اخلري والعطاء , منه نشرب ومنه نسقي الز النيل شريان احلياة يف مصر , وضح.

 واحليوان, هو سبب قيام احلياة واحلضارة يف الوادي والدلتا.

 النيل شريان احلياة يف مصر . ما أهمية نهر النيل للمصريني ؟

أصبحت مصر صحراء جرداء ال زرع فيها وال ماء , ولن توجد حياة يف  ماذا حيدث لو جف نهر النيل ؟

 الوادي والدلتا.

 ظ عليه و ال نلوثه و ال نسرف يف مائه.حناف ما واجبنا حنو نهر النيل ؟

بأنها أغلى لؤلؤة , وهي الشرف والكرامة ال ي يعتز بها كل  مب وصف الشاعر مصر أيضا ؟

 مصري.

 أن تعيش حرة , أبية , عزيزة , ساملة من الشر رغم كيد األعداء. ماذا يتمنى الشاعر لبالده؟

األمن , وأنها سادت العامل على مر الزمن بأنها أرض السعادة و مب وصف الشاعر مصر أيضا ؟

 بالعزة والشرف .

 هي رد كل معتد يريد بها أي سوء أو شر. ما غاية الشاعر كما فهمت من األبيات ؟

 يعتمد ويتوكل على اهلل. على من يعتمد الشاعر يف مقصده؟
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ملصر فضل عظيم علينا فهي احلمى وهي احلرم هي أرض  ما فضل مصر علينا؟

ة واألمان على أرضها نشأنا ومن نيلها شربنا ومن السكين

 خرياتها أكلنا.

 وقت السلم : أحافظ عيها وأعمل على بنائها وتقدمها ورخائها. ما واجبك حنو وطنك مصر؟

 وقت احلرب: أمحيها وأدافع عنها وأضحي من أجلها.

 ".َأَيـاِدي  ِمْن  ِلِنيِلِك َكْم     اْلِعَبــاِد   ُكلِّ َوَعَلى "
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 ."ُغرَّة  هِرالد  َجبيِن  َفْوَق   ُدرَّة   أْغلى أْنِت ِمْصُر "
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 ."اْعِتَمـاِدي اللَِّه َوَعَلى   الَغريـِم َدْفُع َمْقِصِدي "
3-...................................................................................................................................................... 

2-...................................................................................................................................................... 

1-...................................................................................................................................................... 

 اكتب ميلى عليك:     -اإلمالء:

 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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ـًا بالدرس :التاريخ      /      /    2019 )بالدي(أكمل اجلداول اآلتية مستعين

 املد املمدود مّد بالياء دامل املمدود مّد باأللف املد املمدود مّد بالواو

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... .............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 ي ..... ............... ا ..... ............... و ..... ...............

 حركته حرف مضعف جار+جمرور ال مشسية قمريةال  حرف ساكن

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 أداة نداء مجع هاء تاء مربوطة مفرد حرف

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

............... ............... ............... ............... ............... ............... 

 نوعه أسلوب نوعه تنوين

............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ................................. ............... 

............... ............... ................................. ............... 

 مجلة امسية مجلة فعلية

.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. 
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 نوعها الكلمة عكسها الكلمة امعناه الكلمة

 ............... حيب ............... حيب ............... أيادي

 ............... فوق ............... فوق ............... أغلى

 ............... أغلى ............... أغلى ............... درة

 ............... عيشي ............... عيشي ............... جبني

 ............... على ............... أرض ............... الدهر

 ............... النعيم ............... النعيم ............... النعيم

 ............... اجملد ............... سدت

 بالدي "بالدي بالدي

 لك حيب وفؤادي." 

 ............... القديم ............... الغريم

 ............... الغريم ............... مقصدي

 أمر مضارع ماضي مجع مثنى مفرد

 عيشي ............... ............... ............... ............... درة

 اسلمي ............... ............... بالدي ............... ...............

 ............... ............... سدت ............... ............... القديم

 

 حرف ساكن الكلمة حرف مضعف الكلمة نوع ال الكلمة

 ............... مصر ............... حيب ............... القديم

 ............... أنت ............... أم ............... الغريم

 ............... املراد ............... كل ............... دالبال

 مذكر/مؤنث الكلمة نوع التنوين الكلمة نوع املد الكلمة

 ............... أم ............... أٌم ............... القديم

 ............... أيادي ............... درًة ............... أيادي

 ............... حيب ............... أياٍد ............... عيشي
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 حتليل صوتي الكلمة نوعها اجلملة

 ............................... مقصدي ............... عيشي حرة.

 ............................... اعتمادي ............... اسلمي رغم األعادي.

 ............................... ادياألع ............... أنت غاي ي.

 شبكة املفردات الكلمة عائلة الكلمة الكلمة

 ......... /........./......... النيل ......... /........./......... اسلمي

 ......... /........./......... األعادي ......... /........./......... حرة

 ......... /........./......... بالدي ......... /........./......... عيشي

 عدد املدود الكلمة تنوين بالكسر تنوين بالفتح تنوين بالضم الكلمة

 ............... اعتمادي ............... ............... ............... فؤاد

 ............... األعادي ............... ............... ............... املراد

 ............... عيشي ............... ............... ............... حرة

 مجلة امسية مجلة فعلية نفس الوزن الكلمة

 ......................... حيب املصريون وطنهم. ......... /........./......... فؤاد

 اجلنود حيمون الوطن. ......................... ......... /........./......... اسلمي

 حنن حنب وطننا. ......................... ......... /........./......... حرة

هات معنى ما 

 حتته خط

 تلميذ جمتهد. حافظ

 على مدرستك. حافظ

 .حافظللمؤمن قلب 

......................... 

......................... 

......................... 
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 حدد الظواهر اللغوية املوجودة يف هذه الكلمات.

 

 فتضعي املدود

 

 سكون

 

 التاء

 ت( -)ة

 ال

 ص(- ق - )ش

 التنوين

 
 مد ممدود

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... اعتمادي

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... درًة

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... املراد

 ............ ............ ............ ............ ............ .... .... األعادي

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وصف الشاعر مصر بأنها:
 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 :مصر

 .............. أم

 ..............أرض ................ أغلى

 .............. و غاي ي

 عناصر درس )بالدي(:

 ............................................ الشاعر:

 :واجيب حنو بلدي

  ............................................. 

............................................. 

 احلدث:

  ............................................. 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 .........................................  مكانة مصر:
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 .:وضح الفرق بني ما حتته خط 

 (.................حممد هنا فرتة .        ). أقام -1

 (.................حممد البناء.               ). أقام -2

 .أكمل بصفة مضافة 

 ..............مصر................. وطين... -

 .هات مفاتيح السياق ملا حتته خط: 

 .حرةيا بالدي عيشي  -1

..................................... 

 الدهر درة. جبنيفوق  -2

..................................... 
 .أكمل شبكة املفردات+ شكل فن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر                          السعودية

   

     

 مصر                           السعودية                  

  

 

 

 

 

 

            

               

 فلسطني           

 

 العباد

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 مصر

.................. .................. 
 

.................. .................. 

 عيشي

 املرادف

.........................

. 

 النوع

.........................

. 

 
 

 املضاد

.........................

. 

 

 الكلمة يف مجلة

.........................

. 

.......... 

 درة

 املعنى

.........................

. 

 املثنى يف مجلة

.........................

.........................

.. 

 
 

 اجلمع

.........................

. 

 

 حتليل

.........................

. 

.......... 

 أغلى

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 
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 2019التاريخ             /       /             التدريبات
 اقرأ ثم أجب :             

               

        
 ) أ ( ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني :

 اجلماد  [ -النبات  -] اخللق    ) العباد (                              مرادف  -1

 كالهما صحيح  [  -غاي  -] غايات   ) غاية  (                       مجع        -2

 ودي   [ -كرهي   -] حمب ي   ) حيب  (                            مضاد -3

 ....................................................................................    ) ب ( مب وصف الشاعر مصر؟

 ....................................................................................   ) ج (  ما اجلمال يف البيت األول؟

 ....................................................................................   ) د (  استخرج من األبيات خياال.

  السابقة كلمة بها : بياتاألاستخرج من 

 .......................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 .........................:  (املمدود احلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 ............................:  )شــــــــــدة(  ......................... : )مجع(  

 .........................................(:  )هاء   .......................:   (سكون) 

 .....................................(:  )نوعها   ................................:   )ال( 

 ...............................:  )اسم جمرور(  ......................... )حرف جر( :
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            

           

            

           

         

 ) أ ( مرادف ) فؤادي ( ...............    مجع ) فؤادي (..................  مضاد ) أغلى ( ...............

 ) ب ( ما مكانة مصر ؟...........................................................................................

 .................................................................................) ج (مب دعا الشاعر للوطن  ؟....
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  السابقة كلمة بها : األبياتاستخرج من 

 .......................... (:احلرف املمدود)  ....................... (: مد باأللف)

 .........................:  (د املمدواحلرف )  ......................... ( :مد بالياء)

 .............................:   )نوعــــــــه(  ......................... : )فعل(  

 .......................................(:  ةشد)   ........................:   (سكون) 

 .............................(:  )حرف عطف   .....................:   )تاء مربوطة(

 ........................................:  )نوعه(  ............................ )أسلوب( :       
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    :اذكر البيت الذي يدل على املعاني التالية 

 ...........................................................................  ) أ ( مصر لؤلؤة عظيمة. 

 ...........................................................................  ب ( عاشت مصر حرة .) 

 ........................................................................... شريان احلياة . النيل) ج ( 

 ........................................................................... أن ندفع األعداء. علنا) د ( 

 ...........................................................................  حيب . مصرهي)هـ ( 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :) صل من العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب 

 ) ب (  ) أ (                                                                                           

 دفع الغريم                      د ى                 يا ب ــال                                     

 عيشي حرة    مقصدي                                                                        

 اعتمادي  على اهلل                                                                         

 من أيادي   ي لك                                بالد                                      

  حيب وفؤادي     كم لنيلك                                    
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أكمل كاملثال 

 الفعل ) األمر( ) الفعل املضارع( ) الفعل  املاضي ( 

 ............................. ............................. دخل الفصل.

 ........................................ جيتهد يف دروسه. .............................

 ادخل فصلك. ............................. .............................

 اجلسوا هنا. ............................. .............................

 ............................. تذاكر دروسها. .............................

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقاطع صوتية :إىل حلل الكلمات التالية 

 ) ب ( لنيلك  .......................   ..) أ ( حرة  ............................

 ) د ( دفع       ........................    ) ج ( مقصدي .......................

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أجب عن األسئلة اآلتية 

 ............................................................................................   نشيد؟عم يعرب ال -1

 ............................................................................................  ماذا أفاد تكرار كلمة بالدي؟ -2

 ............................................................................................ ماذا متثل مصر بالنسبة للشاعر ؟ -3

 ............................................................................................  مب وصف الشاعر مصر؟ -4
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 ............................................................................................ النيل شريان احلياة يف مصر , وضح. -5

 ............................................................................................ ما أهمية نهر النيل للمصريني ؟ -6

 ............................................................................................  ماذا حيدث لو جف نهر النيل ؟ -7

 ............................................................................................  ما واجبنا حنو نهر النيل ؟ -8

 ............................................................................................  مب وصف الشاعر مصر أيضا ؟ -9

 ............................................................................................  ماذا يتمنى الشاعر لبالده؟ -10

 ............................................................................................ مب وصف الشاعر مصر أيضا ؟ -11

 .....................................................................................ما غاية الشاعر كما فهمت من األبيات ؟ -12

 ............................................................................................على من يعتمد الشاعر يف مقصده؟ -13

 ............................................................................................   ما فضل مصر علينا؟ -14

 ............................................................................................  ما واجبك حنو وطنك مصر؟ -15

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةأكمل العبارات اآلتي : 

 .. وُفؤاد ى...........َلك  ............  ب َلاد ى                 .....ب َلاد ى ........

 ........ و امُلَراد .........َأْنت   ...... ........                 ....م ْصُر َيا ُأمَّ ......

 ....... م ْن أَياد ى.َكْم .......... .......               وَعَلى ُكلِّ ........

 ...........َلك  ُحب ى ...............  .............. ب َلاد ى  ب َلاد ى           
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :بني نوع األساليب اآلتية 

 .............ب ( أين يوجد الكتاب ؟  ..... ) أطع والديك   ................                        حسن) أ ( يا 

 ) د ( ذاكر دروسك جيدا ..................... املسلم  ...................                      يكذب) ج ( مل 

 ) و ( ال تهمل واجبك ............................ التعاون ! ..................                     أمجل) هـ (  ما 
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هؤالء (: -هذان  -هذه  -ضع مكان النقط اسم اإلشارة املناسب ) هذا 

 ( كرمنا ............ الطالب.  2)  ...... التلميذ باجلائزة.                  ( فاز ....... 1) 

 ( ............... زهرة مجيلة . 4)  جالن عطوفان.                  ( ...............  ر 3) 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ضع عالمة الرتقيم املناسبة 

   قال ملك الصقور )     ( تفضلوا )     (  -2    ( )       حنن حنب مصر  -1

      )      ( دة  الطيور متح -4 من هو حكيم الطيور )       (     -3

   م أشعلت النار فيها )     (  أغلقت الطيور اخليمة )       ( ث -5

 (     )   ما أغلى الوطن        -6

 :التعبري 
 )أ(اكتب مخس مجل عن:

  ................................................................................... -1       مصر:

2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

  ................................................................................... -1       واجبي حنو بلدي:
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2- ...................................................................................  3- ................................................................................... 

4- ...................................................................................  5- ................................................................................... 

 )ب(اكتب ثالثة أسطر عن) مصر وواجبك حنوها(:

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 القراءة متحررة احملتوى
ميذتها ال ي كانت تسعى بني "من يصرب على األذى يرفعه اهلل!!  هكذا قالت املعلمة لتل"  -اقرأ ثم أجب :

الطالبات بالنصيحة وتقول هلن: إن تطعن اهلل ورسوله يدخلكن اجلنة. وبينما هي على هذا الطريق 

الصحيح إذا بطالبة تسيء إليها, فحزنت البنت الصاحلة وذهبت إىل املعلمة تشتكي هلا.. فقالت هلا هذه 

  " .الكلمة اجلميلة"

  :) أ ( استخرج من الفقرة

 مجعا ومفرده.............................................................. -..  ....(: ...... الصائب) لمة مرادفها ك -

 .................................................................ما الكلمة اجلميلة ال ي قالتها املعلمة ؟ .............) ب ( 

 ..............................................................................         البنت الصاحلة؟ملاذا حزنت )ج (  

 أمام العبارة اخلطأ:× ( وعالمة )  أمام العبارة الصحيحة ( √ضع عالمة )  ) د ( 

 )      (  من حرف جر:  ) من يصرب ( -1

 )      ( العامالت(:  املعلمةمجع )  -2

 كانت الطالبة تسيء إىل الطالبات . )      ( -3

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد ثارت مصر كلها طلبًا للعدالة واحلرية ال ي ُسلبت منه ,  وكانت ثورة سلمية انبهر " ل -اقرأ ثم أجب :

زعماء العامل منها , فمن يتحدث منهم عن الشباب املتحضر ؛ يقدم شباب مصر يف حديثه , وذلك بعدما جعل 

 .  "الشباب املصري احللم حقيقة 

  :) أ ( استخرج من الفقرة

 ........................................عا ومفرده....................مج -..  ....(: ......) املتقدم كلمة مرادفها  -

 ..............................................................................  ملاذا ثارت مصر كلها ؟ ) ب ( 

 ..............................................................................   )ج ( مب تصف شباب مصر؟ 

 أمام العبارة اخلطأ:× ( وعالمة )  أمام العبارة الصحيحة ( √ضع عالمة )  ) د ( 

 )      (  من حرف جر:  ) منهم ( -1

 )      ( حوادثه(:  حديثهمجع )  -2

 أعجب زعماء العامل بالثورة السلمية . )      ( -3
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 2019التاريخ        /       /    عامة على الوحدة الثالثةتدريبات 
 هيا نتعاون((  1)) 

 قال )باسم ( : " قال األب: بنك الطعام فكرة ملساعدة الفقراء واحملتاجني نودع فيه األطعمة : اقرأ ثم أجب .

 :.......".الت )بسمة (نودعها يف هذا البنك ؟ قال األب : نودع فيه مجيع أنواع األطعمة .ق وما األطعمة ال ي

 ....( .........نودع)مرادف  .......... (الفقراء)مضاد   ...........  (أنواع)مفرد  ........... (بنك)( مجع أ 

 .............................ب( ما فكرة بنك الطعام كما ذكر األب ؟ ومن صاحب االقرتاح يف األسرة ؟ ................

........................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................تودع يف بنك الطعام ؟ . ج( ما األطعمة ال ي

 ..........................................من الدرس ؟ ............... ك الطعام كما فهمتنتوزع عليهم أطعمة بالذين د( من 

 .......................حرفا.............. امسا ..............لمة بها تاء مربوطة ...........ه( استخرج من الفقرة السابقة : ك

 ........................................................ أسلوب استفهام ...................................... مجلة فعلية ....فعال ...

 و( أكمل : 

 االفطار (  -الغداء  -) العشاء    ....اجتمعت األسرة على مائدة الطعام تتناول .... -1

 اجملوهرات(  -املال  -) الطعام                      ...فى بنك الطعام ..................يتم وضع ............ -2

 سعداء (  -تعساء  -) فرقاء  ......                  ...........ما أمجل التعاون لنحيا مجيعا ........ -3

 الرجال (  -األطفال  - ) الشباب       .يقوم ............بتوزيع الطعام على األسر الفقرية -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شبكة املفردات  -2                                                                     خريطة الكلمة:  -1:  أكمل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىل مقاطع صوتية :إ حلل  

 ) ........./ ...... /.......... /.....(كَث رية   الطََّعام  ) ........./ ...... /.......... /.....(

 كثرية

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 ىاملعن

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 مائدة

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 

 تزيد

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 الفقراء

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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 (  اْلُفَقَراء  ) ....../.... /..../......../....   اْلَبْنك   ) ........./............./.....(      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هات كلمات على نفس الوزن 

 كثري / ................/............ ./................الشباب / ............. .................طعام / ................/......

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أكمل عائلة الكلمة 

 ) اتصل / ............/..............(   ) نفكر / .........../...........(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : استبدل احلرف األول حبروف أخرى وكون كلمات مفيدة 

 غداء   / ......داء    / .........داء   شباب  / .....باب     /  .......باب          -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هات مفاتيح السياق ملا حتته خط 

 ق ......................() معنى فرغ :.................مفاتيح السيا       .األب من تناول الغداء فرغ  -1

 ..... مفاتيح السياق ......................(.......... :) معنى يوزع  .الشباب الطعام على الفقراء يوزع -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  على املائدة لتناول الغداء بعد الظهر ,  بعد أن فرغ اجلميع يف املنزل ) جلست األسرة  :اقرأ القصة ثم أجب

يف  تبقييكم لو أودعنا هذا الطعام املوفاضت . قال األب ما رأمن الطعام من الغداء تبقت أنواعا كثرية 

  ام  )سعد(  بأخذ الطعام الفائض إىل بنك الطعام يف احليبالفكرة وق األسرةبنك الطعام . أعجبت 

 (.ليوزعوه على الفقراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أكمل كاملثال 

 حافظ على املاء وال تسرف فيه .(, حممد )يا 

 ................. القرآن , وال ...................فيه .,ميان ( يا )إ

 ......., و .................راء قيا )نبيل ( ,.............على الف

 ...................,......................................(  فاطمةيا )

 ............................................................ ,(أمحديا )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كاملثال اقرأ ثم أكمل : 

  .ال ترسم الصورة       .ارسم الصورة

 ..................................................   األرض.انزل على 

 ..................................................       .اقرأ اجمللة

 ..................................................   النشيد.احفظ 

 ال تتعر ض للمارة يف الشارع .   ......................... 

 

 حتليل القصة

 الزمان

.......................... 

 املكان

.......................... 

 
 

 الشخصيات

.......................... 

 

 األحداث

.......................... 

.......... 
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 هيا إىل العمل((  2)) 

 حني حيصدون " قامت األسرة برحلة إىل أرض العمل . ويف الطريق شاهدت األسرة الفال: اقرأ ثم أجب

 القمح .) باسم ( : ما أروع الفالح املصري ! . وصلت األسرة إىل أرض العمل ".

 ) أ ( استخرج من الفقرة: 

 ..كلمة مضادها) اللعب (...... -3... .......... ) الفالح ( مفردهاكلمة  -2....  )أمجل ( .....كلمة مرادفها  -1

 ............................. أسلوب تعجب :.....................................................مجلة فعلية ......................... -2

 ............مجعا:................................... فعال:..............................................نوعه:............................ -3

 ............................................................................ ؟   ما أرض العمل) ب ( 

 ............................................................................  ما عمل الفالح؟) ج ( 

 ) د ( أكمل :

 ألسرة باجلوع....................................شعر أفراد ا - حيصد الفالحون ................................. -

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األسرة باجلوع ؛ فقد حركت رائحة احللوى شهيتهم . حمالت احللوى فى كل مكان . دخلت "شعر أفراد 

 األسرة أحد مصانع احللوى".

 ) أ ( استخرج من الفقرة:  

 ..كلمة مضادها) خرجت (..... -3... .......... ) مصنع ( مفردهاكلمة  -2....  )موضع ( .....كلمة مرادفها  -1

 ............................................. مجلة امسية :.......................................................مجلة فعلية ......... -2

 ............مجعا:................................... فعال:..............................................نوعه:............................ -3

 ............................................................................ ؟   ما أثر رائحة احللوى على أفراد األسرةب (  )

 ............................................................................   مل شعرت األسرة باجلوع ؟) ج ( 

 ) د ( أكمل :

 باجلوع........................شعر........................ - ............................يف كل مكان .حمالت ... -
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدينة األثاث واحللوى  مدينتنا عريقة وشهرية ؛ فهي ؟ العامل:صديقيباسم : مباذا تشتهر مدينتكم يا  "

 .اسم هذه املدينة ؟" : هل عرفتم يا أصدقائيبسمة  !: ما أمجل مدينتكم  -فى صوت واحد  -واأللبان . اجلميع 

 قرة: ) أ ( استخرج من الف

 ..كلمة مضادها) هو (............ -3... .......... ) أثاثة ( مفردهاكلمة  -2....  )الكل ( .....كلمة مرادفها  -1

 ........مجلة فعلية ...................................................... مجلة امسية :............................................... -2

 ...........عا:................................... فعال:..............................................نوعه:.............................مج -3

 ............................................................................ ؟   ما سبب شهرة مدينة دمياط) ب ( 

 ............................................................................  تصف مدينة دمياط ؟ مب) ج ( 

 ) د ( أكمل :

 دمياط مدينة .......................و................... - مدينة دمياط ..................مدينة جديدة. -
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمة عائلة أكمل:  

 .........(........-............. .. -....... ........... -) شعرت   ........(........ -..................... -.....  ....... -) شاهد  

 .........( ........-............. .. -....... ............ -) شهرية   .........( ........-............. .. -....... ........... -) هتف  

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التالية اىل مقاطعها الصوتية : حلل الكلمات 
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 ./...../............/......( ) .............َيْعَمُلون  ( /................../....../.......) ...... / ..  الفالحني

 ) ............./ ....../............../.......( اْلُعُيون  ( / ......./.........../.......) ......./......مدينتكم
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حتتها خط حسب فهمك للسياق . اليتاكتب معنى الكلمة 

 .     ) ............................(  شهريةاىل املدرسة مع زميلتها  ذهبت أخ ي - 

 ......................... ( ) ...             .               وشهريةدمياط مدينة عريقة  -

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سياق لكل ما حتته خط يف اجلمل التالية : هات مفاتيح ال 

 .........................( شعر................/ مفاتيح السياق لكلمة  شعر.) معنى  أفراد األسرة باجلوع شعر

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  استبدل احلرف األول حبروف أخرى وكون كلمات مفيدة 

 .... ما ل -...... مال  -مجال   ...... رض   -.... رض  -أرض 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ادمج األصوات لتكون كلمات مفيدة 

 َم / َصا / ِن/ ع  ) ..............( .  ع/ ري / ق/ ة  ) .....................(    
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كون كلمات من احلروف.    

 ) .................( ش -ه  - ي -ر  -ة    -ظ  ) ...................(   -ل  - م - ن -ا -ر .....( ل     ) .................. / ا /ع / و / نى / 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شبكة املفردات  -2                                                                     خريطة الكلمة:  -1:  أكمل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ىل مجل امسية .حول اجلمل الفعلية إ 

 ................................................................... بصناعة األثاث . دمياطمدينة تشتهر  -

 ................................................................... نع ألبان .    يف مص يعمل والدي -

 ...................................................................  حيب حممد وطنه مصر .       -

 ...................................................................  .     الفالحون حيصدون القمح -

 ...................................................................  .          شعر أفراد األسرة باجلوع -

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حول كاملثال.  

 هم معلمون .  -      .هم معلمان  -     .هو معلم  -

 ............................ -   ..................... -     .هو مهندس  -

 ............................. -    .هما فالحان -  ......................    -

 هم فنانون .  -  ....................... -  .......................     -

 .............................  -  هما طبيبتان . -  .......................     -

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجلميع

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 األلبان

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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 . أكمل حبرف جر مناسب 

 نصنع األثاث ................  األخشاب . - ب  ................  أرض العمل . وصلت األسرة  -أ

 تضع األم أطباق الطعام ...............  املائدة . -د  .............  املستشفى .طبيبة .. تعمل أمي - ج

 ه( ال حييد الصادق .......  قول احلق . 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حنن (  -ال  -ما  -ماذا  -اخرت التكملة املناسبة ) هذه 

 .................. مصانع مجيلة .   -2 .................  تعبث بأثاث املدرسة .            -1

 مصر بأرواحنا . ..................  نفدي -4                    !............  أروع صناع مصر  -3

 ..............  أعجبك يف دمياط ؟  -5

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مد وأسرته " يوم اجلمعة  ذهب حممد مع أسرته يف رحلة اىل مدينة " دمياط "  انبهر حمقرأ ثم أجب.ا

تشتهر مبصانع األثاث واحللوى واأللبان , يف نهاية اليوم عادت األسرة سعيدة  باملدينة اجلميلة ال ي

  واجلميع يتحدث عن مجال دمياط ونشاط العمال وهمتهم " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  , ( يف -على  -عن  -إىل  -) من ختري حرف اجلر املناسب. 

 يقف العصفور .................. الغصن .     حتلق الصقور ................... اجلو . 

 اليوم . ذهب أخي ............. النادي  ... ملك العصافري . ملك الصقور رسالة ....... أرسل

 ..... اللنب .نستخرج اجلنب ..............  ........ قصة خيالية . ..... املكتبة ..... حبث صديقي

 ................ وطنه .  يدافع اجلندي   وضعت األّم األطباق .................. املائدة . 

 .  جلست قط ي ............. الكرسي   يذهب الفالح .............. حقله مبكرا . 

 .. أغصان األشجار . تقف العصافري ............  تشرب احليوانات والطيور ................ نيل مصر .

ـًا .  .... املعلومات ............... الكتب .نبحث ....   يذهب التالميذ ............... مدارسهم صباح

 األطباق .............. املائدة . وضعت أمي    حنصل على العسل ............. النحل . 
 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ضع مكان النقط حرف جر مناسب-  

 .  تقف العصافري .............. الشجر  اشرتيت الكتب املدرسية ............... املكتبة . 

 .  توجد األزهار ............. احلديقة     .................. السوق . ذهبت أمي

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نشيد بالدي((  3)) 

 أكمل مكان النقط : 

            

 حتليل القصة

 الزمان

.......................... 

 املكان

.......................... 

 
 

 اتالشخصي

.......................... 

 

 األحداث

.......................... 

.......... 
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 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هؤالء ( -هاتان  -هذان  -ضع اسم اإلشارة املناسب مكان النقط فى اجلمل اآلتية : ) هذا 

 ...................... سباحتان ماهرتان           .................. العبو كرة قدم

 .الشارع  ..................... شرطي ينظم املرور يف         .صغريان................ طفالن 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هؤالء ( -هاتان  -هذان  -أكمل باسم اإلشارة املناسب مما بني القوسني : ) هذا 

 ................. كتاب مفيد للقارئ .   ................. تالميذ جمتهدون . 

 ............... طبيبان ماهران  .   ................ زهرتان مجيلتان . 

 ــــــــــــــــ-------------------------------------------------------------ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : اخرت الصواب مما بني القوسني-  

 (  نفي -أمر  -) استفهام  أمحد إال الصدق .                                يقولال 

 ( نفي -أمر  -) استفهام  الشمس .                                       تشرقمتى 

 ( نفي -أمر  -) استفهام   نصيحة أبيك .                                إىل استمع
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 ( الثالثة) الوحدة  األولاالختبار 

  : اقرأ ثم أجب . ,  "نتعاون هيا"  من موضوع -1أوال القراءة 

 . قال )باسم ( : وما األطعمة ال يقال األب: بنك الطعام فكرة ملساعدة الفقراء واحملتاجني نودع فيه األطعمة )

وماذا يفعلون بهذه األطعمة نودعها يف هذا البنك ؟ قال األب : نودع فيه مجيع أنواع األطعمة .قالت )بسمة ( : 

 .( يزعونها على الفقراء واملساكني احملتاجني من أهل احل؟  قال األب : يو يا أبي

 .................................... معنى تودع ............... مفرد املساكني .................. مضاد الفقراء ... مجع  احليأ(  

 ...................................................ب( ما فكرة بنك الطعام ؟ وماذا يفعلون بهذه األطعمة ؟ .......................

............................................................................................................................................................. 

 م ............................الطعام يف بنك الطعا إيداع فكرةج( أكمل : صاحب  

 .............( ......./........................د( أكمل عائلة الكلمة ) نودع / ..............

 .................مد بالواو ..... بهاه( هات من الفقرة السابقة : امسا مجعا ...................... فعال ................. كلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  , اقرأ ثم أجب ."  " القراءة متحررة احملتوى -2

 أفضل الرساالت , فيعمل بها املعلمون بإخالص لرقيك , فواجبك االستماع إىل املدرسة ُتؤدى فيهاإن )

 ( . نصائحهم واالجتهاد لنتقدم بني األمم

 اخلطأ :   لعبارة أمام ا (   ×)   عالمة  و  الصحيحة العبارة   أمام  ( عالمة )  ضع   ( أ

 (            )    .                         تؤدي املدرسة رسالة عظيمة -1

 (           )                      .     يؤدي املعلمون أفضل الرساالت -2

 :   القوسني بني مما ختري  (ب

  ( األب - املعلم - الطالب )   ......................... يعمل املعلمون لرقي -1

 (  طاعة - هلجتا -  استماع)    املعلمني. ...................ليس من واجبك  -2

  ......................................................................................................   ؟  كيف يعمل املعلمون , وملاذا (  ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بالدي"  نشيدثانيا احملفوظات : من  ":  

                                 ...........................                ...................... 

                                    ...................               .............................. 

 َكْم ل ن ْيلك  م ْن أَياد ي     وَعَلى ُكلِّ الع َباد                                          

       ب َلاد ى ب َلاد ى  ب َلاد ى            َلك  ُحب ى وُفؤاد ى                          

 شبكة املفردات  -2                                                                     خريطة الكلمة  -1( أكمل : أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.................   حيب( ..............   و مجع ) فؤاد ( ................  مضاد )  مرادف   ) أيادي (  ب

 كل

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 الفؤاد

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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 نا     ؟.......................................................................................( ما فضل النيل علي ج

 (  ملاذا حيب الشاعر مصر؟..................................................................................... د

 السابقة .     ( أكمل األبيات هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ثالثا التعبري 

 أ ( رتب الكلمات و كون مجال مفيدة  : 

 ...............................................................................                   الطيور    -الصقور  -صفقت  -إال  -1

 ......................................................تستطيع......................... -العصافري  -ال  -أمام  -الصقور  -الصمود  -2

 ................................................................................   ملك  -الصقور - أهال -يا  -بك  -3

 .بنك الطعاماكتب ثالثة أسطر عن  -ب

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األساليب والرتاكيب :  رابعا 

 : حول من املذكر إىل املؤنث أ(

 ........................................... -                       .يغسل الطالب يديه  -1

 ........................................... -                        .يفتح الطفل النافذة -2

  :( بني نوع األساليب ب

 .................. !ما أمجل اجلو  - 2 ...................                           أين سافر أمحد  ؟   -1

 .................  .ال تضرب أخاك -4 ..........                          .........    .فاطمة اعملييا  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالدي لك حيب وفؤادي                 .اخلط : اكتب خبط النسخ  خامسا .   

......................................................................... 

......................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالء : اكتب ما ميلى عليك . سادسا اإل 

..................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 ( الثالثة) الوحدة  الثانياالختبار 

  : اقرأ ثم أجب . ,  "إىل العمل" هيا  من موضوع -1أوال القراءة 

ح .) باسم ( : ما قامت األسرة برحلة إىل أرض العمل . ويف الطريق شاهدت األسرة الفالحني حيصدون القم"

 أروع الفالح املصري ! . وصلت األسرة إىل أرض العمل ".

 ......................... العمل...... مضاد الفالحني .......... مفرد وصلت ..... معنى األسرة ..........مجع   : هاتأ ( 

 ...........................؟ ............................................... ماذا شاهدت األسرةب( 

 ............................ أرض العمل هيج( أكمل : 

 .............( ......./......................../ .............. قامتد( أكمل عائلة الكلمة ) 

 .................مد بالواو ..... بهالمة ه( هات من الفقرة السابقة : امسا مجعا ...................... فعال ................. ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  , اقرأ ثم أجب ."  احملتوى" القراءة متحررة  -2

َعَسى َأْن َيكُنَّ َخْيًرا َيا َأيَُّها الَّذ يَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم م ْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيكُوُنوا َخْيًرا م ْنُهْم َوال ن َساٌء م ْن ن َساٍء )

االْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اإلمَياِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلئ َك ُهُم م ْنُهنَّ َوال َتْلم ُزوا َأْنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ب األْلَقاب  ب ْئسَ 

 (  11)( .الظَّال ُموَن

 اخلطأ :   لعبارة أمام ا (   ×)   عالمة  و  الصحيحة العبارة   أمام  ( عالمة )  ضع   ( أ

 (           )      .                         السخرية شيء حسن -1

 (           )                       .     ر قوم من قومال يسخ -2

 :   القوسني بني مما ختري  (ب

  ( كافر - مسلم - أحد )   ...................................... ال نسخر من -1

 (  أمر - نهي -  نفي)    .ال مل يتب......................................... -2

  ......................................................................................................   ؟  ياتعنم نهت اآل (  ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وظات :ثانيا احملف  

 َكْم ل ن ْيلك  م ْن أَياد      وَعَلى ُكلِّ الع َباد                                            

 ى وُفؤاد ىــــَلك  ُحب  ب َلاد ى ب َلاد ى  ب َلاد ى            

 ..  ....  مضاد ) كل (...........................   و مفرد ) أيادي ( ............ أ (  مرادف   ) العباد (

 ...............................................................( ما فضل النيل علينا     ؟....................ب

 ................................................................  للشاعر ........(  عنوان النشيد ...........ج 

 شبكة املفردات  -2                                                                     خريطة الكلمة  -1( أكمل : د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حيب

 العكس يف مجلة

.........................

. 

 العكس

.........................

. 

 
 

 املعنى

.........................

. 

 

 النوع

.........................

. 

.......... 

 النيل

......................... ......................... 

 
 

......................... ......................... 
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  : ثالثا التعبري 

 أ ( رتب الكلمات و كون مجال مفيدة  : 

 ......................................................................... يف  -ناء  إ -الفواكه  -به  -ماء  -سأغسل  -واخلضراوات   -1

 ........................................................................؟    كيف      -حنسن  -استخدام  -الكهرباء  -2

 .........................................................................    تنفيذ -خطة -بدأت  -التوفري  -األسرة  -يف  -3

 .أرض العملاكتب ثالثة أسطر عن (ب

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األساليب والرتاكيب :  رابعا 

 ./ أمر / تعجب (  املناسبة  ) نداء    / نهي الجابةابأكمل أ(

 ) أسلوب : ...................(                !ما أعظم نهر النيل  -

 ........() أسلوب : ...........                  ال تسرف يف املاء. -

 ........() أسلوب : ...........         حافظ على قطرة املاء. -

 ........( ) أسلوب : ...........        .ع والديكيا حممد , أط -

 ( أكمل باسم اشارة مناسب :  ب

 ........... قطرة ماء. -2              صري..............شباب اجليش امل -1

 ...  مدرستان......... -5                         ................  كتابان -4            ............... بنك الطعام  -3

 ىل فعلية : ( حول اجلملة الفعلية إىل امسية واالمسية إج

 ......................................................... .               بنك الطعام  يودع الرجل الطعام يف -

 .........................................................                                  .الكهرباء تدير األجهزة املنزلية -

 ..........................................................                                               .األب املالبس يكوي -

 ..........................................................                                           .الفقري حيتاج الطعام  -

 سب : )هم / هو / هما / هى / هن (.( أكمل بضمري مناد

  ......... شاب ذكي.......... -2 .     ................. تلميذات ماهرات -1

 ....... يدافعون عن مصر بأرواحهم.... -5             ................... أم عظيمة  -4 .     ............... طبيبان خملصان -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالدي لك حيب وفؤادي                 .اخلط : اكتب خبط النسخ  خامسا   . 

......................................................................... 

......................................................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------------------------------------------------------ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالء : اكتب ما ميلى عليك . سادسا اإل 

..................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 اسم الطالب:                                              رقم التليفون:

 التوقيع الواجب صفحة: املستوى معاني إمالء واجب مذاكرة التاريخ م
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 اسم الطالب:                                              رقم التليفون:

 التوقيع الواجب صفحة: املستوى عانيم إمالء واجب مذاكرة التاريخ م
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19.          

20.          

21.         

22.          

23.          

24.          

25.        

26.          

27.         

28.         

29.         

30.        

31.      

32.      

 

 


	Untitled

